
Nieuwsbrief december 2022
Kijk ook eens op onze website www.cbs-rehoboth.com

Inleiding

Fijn dat u weer de moeite neemt om de Nieuwsbrief door te lezen. Na het lezen zal u weer helemaal op
de hoogte zijn van alles wat er speelt op onze mooie school. We zijn alweer aangekomen in december.
Deze maand staat wel bekend als de feestmaand. Door middel van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest
en Oud en Nieuw proberen we gezelligheid en licht te verspreiden in deze donkere maand. Op school
willen we nadrukkelijk stilstaan bij het Kerstfeest. Dit feest vertelt niks over een kunstmatig licht, maar
over het ware licht. Het Licht van de wereld.

Het licht der wereld

Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus
Wie mij volgt, zal in het licht leven
En zich nooit meer in het duister begeven.

Wat een troost om dit te mogen weten
Dat Jezus het licht voor ons wil zijn
In alle blijdschap, maar ook in pijn.

Dat er licht mag zijn in onze ogen
We elkaar mogen zien en
begroeten
Ook in liefde elkaar zullen
ontmoeten.

Jezus wil ons leven verlichten
Hem mogen we volgen op onze wegen
Hij is ons altijd nabij met Zijn zegen.

Het licht der wereld geeft ons helderheid
De duisternis moet van ons wijken
En Gods zuiver licht zal ons bereiken.

Wij mogen leven in het
licht
Want bij God is geen
duisternis
Dat is helder, zeker en
gewis.

(uit Johannes 8 vers 12)

Welkom

In de maand december is er altijd veel drukte in de school. Manuel moet dus nog
heel even wachten, maar in deze nieuwsbrief alvast een warm welkom. We wensen
jou in 2023 een fijne start toe op CBS Rehoboth. Fijn dat je bij ons op school komt
in de klas van juf Emma. We hopen dat je je snel bij ons thuis zult voelen!

5 december

De Sint verblijdt onze school met een bezoek op maandag 5 december. De
communicatie vanuit de groepen zal voornamelijk via de Parro verlopen. We zien uit
naar deze leuke dag en zullen u eveneens via de Parro mee laten genieten d.m.v. leuke
foto’s!

Kerstcircuit

Dinsdag 13 december houden wij een creatieve middag voor groep 3 t/m 8. U bent daarover al via
Parro geïnformeerd. Wilt u een steentje bijdragen, graag! Inschrijven kan nog steeds via de app van
Parro. Wees welkom!
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Het kan zijn dat uw zoon/dochter nog iets moet meenemen voor deze workshops. Mocht dit zo zijn,
dan verneemt u dat.

Kerstviering

We zien ernaar uit om Kerst te vieren, te herdenken dat Jezus als Messias
en als Redder naar de wereld kwam. Voor de kleutergroepen zal dit zijn op
woensdag 21 december 19.00 uur en voor de groepen 3 t/m 8 en de
Taalklas op donderdag 22 december 19.00 uur.
Elk kind mag één ouder uitnodigen om de viering bij te wonen. Dit geldt ook
voor de kleutergroepen. Dit is anders dan voorgaande jaren. U heeft daar
inmiddels ook een schrijven over ontvangen met meer toelichting.
Op donderdag, na afloop van de Kerstviering, zal er op het schoolplein nog
gezongen worden met elkaar.

Schoenendoosactie

Vrijdag 18 november j.l. zijn er zevenenveertig gevulde schoenendozen
afgeleverd bij het verzamelpunt in Papendrecht. Dozen, die vanaf dit
punt naar de plaatsen van bestemming in Europa en Afrika zullen
worden gebracht.
Prachtige versierde dozen aan de buitenkant met een kostbare inhoud
voor kinderen ver van hier, die in een moeilijke situatie verkeren. Wat
zullen ze blij zijn met dit geschenk door jullie gemaakt!
Jongens en meiden hartelijk dank voor jullie deelname aan dit mooie
project. De chauffeur die de dozen voor ons naar Papendrecht bracht
willen we hiermee ook bedanken.

Zending

Vanaf de zomervakantie is het geld dat de kinderen mee brachten voor de zending bestemd voor Esber
Josué 'ons' adoptiekind in Guatemala.
De zendingsbus ging steeds meer wegen, er is een prachtig bedrag bij elkaar gebracht van € 578,41.
Om stil van te worden! De dame, die de gastles namens ‘Woord en Daad ‘ verzorgde om de jongens en
meiden enthousiast te maken voor het zendingsdoel, heeft hier zeker aan bijgedragen. Hartelijk dank
voor jullie inzet!

De komende periode is het onze bedoeling om ‘Wycliffe Bijbelvertalers Nederland’ te ondersteunen.
Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. Wycliffe vertaalt de
Bijbel, omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun
eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen. Van harte
aanbevolen!

Geldzorgen

We leven in een dure tijd. Om ons heen horen we steeds meer over geldzorgen bij gezinnen. Deze
zorgen gaan helaas niet aan Groot-Ammers voorbij: ook in ons dorp speelt dit probleem. In de bijlage
vindt u een document dat is opgesteld door gemeente Molenlanden. In dit document vindt u een aantal
ingangen voor de bewoners.
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Buurtgezinnen; opvoeden doen we samen

Even voorstellen: ik ben Linda van der Burgh, sinds juni coördinator
Buurtgezinnen in Molenlanden.
In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms stapelen problemen zich op.
Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door
een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders.
Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en
kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van
Buurtgezinnen!
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen
die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen

kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren.
Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe
in het weekend komt logeren.
Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil je
meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt?
Via onderstaande linkjes kun je kijken waarvoor we op dit moment een gezin zoeken en krijg je een
idee bij wat een vraag zou kunnen zijn. Wanneer je een vraag heb of juist steun kunt bieden, neem
gerust contact met me op. Link naar folder Buurtgezinnen

06 – 38720258, linda@buurtgezinnen.nl of www.buurtgezinnen.nl

Pianolessen

Graag willen wij bij de ouders/kinderen in en om Groot-Ammers onder de aandacht brengen dat er
sinds kort ook de mogelijkheid is om pianolessen te volgen in Groot-Ammers via MC Forte
(www.mcforte.nl). In de volgende korte video is meer informatie te vinden: video pianoles.

Bericht vanuit de GMR/MR

Op 23 november 2022 heeft de GMR vergaderd over de volgende agendapunten:
● Het jaarverslag van de GMR is goedgekeurd, u kunt het hier lezen.
● Het vakantierooster 2023-2024 is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de GMR.
● We hebben de thema avond van 19 oktober 2022 geëvalueerd. We waren blij met de opkomst,

al zien we wel dat het lastig is om ouders enthousiast te krijgen voor deze thema avonden. Dat
is jammer omdat we steeds proberen om een passend thema te vinden wat voor alle ouders
aanspreekt. De avond zelf was interessant en passend bij de school. We hebben ook van de
ouders positieve reacties gekregen. We hopen volgend jaar weer een thema avond voor u te
verzorgen, hopelijk zien we u dan ook.

● Op 12 december gaan twee GMR leden als afvaardiging naar de bestuursvergadering. Jaarlijks
komt er een afvaardiging van het bestuur bij een GMR vergadering en vice versa. We kunnen zo
van elkaars expertise gebruik maken en zo kunnen we de lijntjes kort houden. Een van de
onderwerpen die we willen bespreken met het bestuur is de begroting voor
het jaar 2023.

● In het kader van onze deskundigheidsbevordering hopen een aantal leden
van de GMR in januari 2023 een cursus te volgen bij het CNV. Deze cursus is
speciaal gericht op de GMR onderwerpen.

Ouders van Waarde: Ieder jaar krijgen ouders die een abonnement hebben van
school 2 keer een prachtig blad of boek 'Ouders van Waarde'. Helaas wordt er dit
najaar geen nieuw blad door de organisatie Ouders van Waarde gemaakt, omdat de
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productie te duur geworden is i.v.m. de hoge papierkosten. We vinden het heel jammer dat we u dit
mooie blad dus deze keer niet kunnen geven en hopen dat het blad later wel weer uit zal komen.

Huisvesting Brede School

Het college van Molenlanden stemt in met de verdere plannen voor een Brede School in Groot-Ammers
met de voorkeurslocatie Molenbuurt. In deze brede school krijgen de drie basisscholen in Groot
Ammers, OBS Ammers, CBS Rehoboth en CBS Eben Haëzer, samen met Wasko kinderopvang
onderdak. Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen, dan verwijzen wij u naar de digitale Nieuwsbrief.

Vakantierooster schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023

Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie (incl. Hemelvaart 9 mei) 27-04-2024 t/m 12-05-2024

Pinksteren 20-05-2024

Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Informatie m.b.t. extra lesvrije dagen voor bijvoorbeeld studiedagen voor het team volgt later.

Contact schoolleiding

Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de locatiedirecteur Renske de Jong, zij is op
dinsdag en donderdag aanwezig (r.dejong@cbsmolenwaard.nl). Voor zaken rondom de zorg voor uw
kind kunt u terecht bij de interim intern begeleider Gerry Klop. Zij is voornamelijk op dinsdag en
donderdag op school aanwezig (g.klop@cbsmolenwaard.nl). Voor specifieke (praktische) vragen die
betrekking hebben op de CBS Rehoboth, kunt u alle dagen Jan Pieter den Hoed bereiken
(jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl)

Vertrouwenspersonen:
- Juf Elsbeth van Voorthuijsen (voor de kinderen)
- Mevr. A. Hoek (voor de ouders), Meeuwenlaan 22, 2964 HB Groot-Ammers, 0184-662024
contactpersoonREH@cbsmolenwaard.nl
- Externe vertrouwenspersoon: Dhr. N. Jongerius, njongerius@xs4all.nl (voor teamleden)

Voor in de agenda

December
5 december Sinterklaas bezoekt de school
13 december Kerstcircuit, groep 2 t/m 8 13.00 uur
21 december Kerstfeestviering groep 1 en 2 19.00 uur
22 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 19.00 uur
26 december  t/m 6
januari

Kerstvakantie

Januari
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10 januari Luizencontrole
16 t/m 20 januari Spreekweek
16 januari – 27
januari

Cito toetsen afname (M)

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Rehoboth
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