
 Nieuwsbrief februari 2023 
 Meer informatie over onze school vindt u in onze  schoolgids 

 Inleiding 

 CBS  Rehoboth  -  kent  u  de  betekenis  van  het  woord 
 Rehoboth?  Het  Hebreeuwse  woord  ‘Rehoboth’ 
 betekent letterlijk: open plaats of ruimte. 
 In  2022  was  het  40  jaar  geleden  dat  er  ruimte  kwam 
 voor  uitbreiding  van  het  christelijk  onderwijs.  De 
 Eben-Haëzer,  toen  nog  op  de  plaats  van  de  huidige 
 supermarkt,  barstte  uit  zijn  voegen.  Midden  in  een 
 weiland  werd  een  schoolgebouw  met  5  lokalen 
 gebouwd,  want  hier  zou  de  nieuwe  woonwijk  komen. 
 Al  snel  werd  ook  het  noodlokaal  gebouwd,  vanwege 
 ruimtegebrek.  In  1994  bleek  het  schoolgebouw  van 
 CBS  Rehoboth  te  klein  en  werd  er  een  noodlokaal 
 neergezet  op  het  plein.  Dit  lokaal  staat  er  nog  steeds,  maar  alsnog  werd  de  school  in  2002  met  3 
 lokalen uitgebreid. Sinds 2022 is het noodlokaal geschakeld aan een tweede noodlokaal. 
 Op  1  februari  hebben  we  een  teldatum.  Het  aantal  leerlingen  op  deze  teldatum  bepaalt  de  hoogte  van 
 de  bekostiging  voor  het  jaar  daarna.  Dit  jaar  hebben  we  op  1  februari  op  CBS  Rehoboth  178  leerling  op 
 school,  waarvan  23  leerlingen  komend  uit  Oekraïne,  Syrië  of  Turkije.  Zo  hoog  is  het  aantal  kinderen 
 waarschijnlijk de afgelopen 41 jaar niet geweest. 
 Dagelijks  zijn  het  178  kinderen  die  God  de  lof  toezingen,  die  samen  bidden  en  horen  van  Zijn  liefde  en 
 genade.  De  naam  van  de  school,  CBS  Rehoboth  is  ieder  dag  een  herinnering  dat  Onze  Hemelse  Vader 
 ruimte heeft gemaakt om ‘Samen te zorgen voor ieder kind’. 

 Welkom 

 Wat  een  feest.  Eerst  ben  je  jarig,  word  je  vier  jaar.  Daarna  mag 
 je  naar  de  CBS  Rehoboth.  Geweldig  toch?!  De  komende  maand 
 zal dit gelden voor Kimberly. 
 Onlangs  zijn  er  ook  twee  nieuwe  Oekraïense  kinderen  bij  ons 
 op  school  gestart.  Alexei  (groep  0/1)  en  Marko  (Taalklas).  Door 
 de  komst  van  deze  leerlingen  zullen  ook  juf  Debby  en  juf 
 Lisette weer enkele dagen bij ons aanwezig zijn. 
 Wij  wensen  alle  kinderen  een  leerzame  en  fijne  tijd  toe  bij  ons 
 op school. 

 Cito uitslagen 

 Wellicht  bent  u  een  beetje  nieuwsgierig  naar  de  resultaten,  welke  in  de  afgelopen  toetsperiode  zijn 
 behaald.  Mogelijk  is  het  u  al  opgevallen:  de  Cito  Toetsen  staan  nog  even  dicht.  We  delen  graag  de 
 resultaten  met  u  als  alle  toetsen  zijn  afgenomen  en  besproken  zijn  met  de  IB’er.  U  kunt  deze  resultaten 
 inzien  vanaf  donderdag  9  februari  in  het  ouderportaal  van  Parnassys.  Deze  resultaten  en  de  overige 
 behaalde  schoolresultaten  zullen  onderdeel  van  gesprek  zijn  tijdens  de  komende  10-minuten 
 gesprekken, op 20 februari a.s. 
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 Rapport 

 Op  donderdag  16  februari  krijgen  de  kinderen  hun  eerste  rapport  van  dit  schooljaar 
 mee  naar  huis.  Een  rapport  waar  de  kinderen  hard  voor  gewerkt  hebben.  Een  ieder 
 heeft  naar  zijn  eigen  mogelijkheden  weer  laten  zien  wat  hij/zij  in  huis  heeft.  De 
 kinderen mogen trots zijn op wie ze zijn en op wat ze allemaal al kunnen. 
 Mochten  er  nog  rapportmappen  thuis  liggen,  wilt  u  deze  dan  zo  spoedig  mogelijk 
 meegeven naar school? 

 Rapportgesprekken 

 Naar  aanleiding  van  het  eerste  rapport  houden  we  oudergesprekken  op  maandag  20  februari.  Voor 
 leerlingen  van  de  groepen  1  t/m  7  is  de  gespreksduur  10  minuten.  Voor  de  gesprekken  nodigen  we 
 ouders graag uit op school. 
 De  inschrijving  via  Parro  opent  op  woensdag  1  februari  voor  gezinnen  met  meerdere  kinderen  op 
 school en vanaf donderdag 2 februari is deze geopend voor iedereen. 

 Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

 Voor  de  leerlingen  uit  groep  8  worden  er  adviesgesprekken  gevoerd.  Hierbij  worden  ouders  samen  met 
 hun  kind  uitgenodigd.  Deze  gesprekken  duren  20  minuten.  De  gesprekken  vinden  plaats  maandag  20 
 februari. Voor de gesprekken nodigen we ouders met hun kind graag uit op school. 
 De  inschrijving  via  Parro  opent  op  woensdag  1  februari  voor  gezinnen  met  meerdere  kinderen  op 
 school en vanaf donderdag 2 februari is deze geopend voor iedereen. 

 Gebedsgroep 

 Dinsdag  14  februari  komt  de  gebedsgroep  weer  samen.  Als  u  nieuwsgierig  bent,  sluit  dan  gerust  aan. 
 Wilt  u  een  keer  aansluiten,  heeft  u  vragen  of  heeft  u  gebedspunten,  dan  kunt  u  deze  mailen  naar: 
 gebedsgroep@cbsmolenwaard.nl 

 Werving GIPS-project 

 Wat  is  GIPS?  GIPS  is  de  afkorting  van  Gehandicapten  Informatie  Project  Scholen.  Een 
 bewustwordingsproject  voor  leerlingen  van  de  groepen  6,  7  of  8  van  de  basisscholen.  Vanuit  Team 
 Mens  &  Samenleving  van  Gemeente  Molenlanden  is  men  op  zoek  naar  vrijwilligers.  Voor  meer 
 informatie verwijs ik u naar de bijgevoegde  brief  . 

 Lampionnenoptocht 

 Zaterdag  4  februari  2023  organiseert  Stichting  De 
 Oranjevriend  weer  een  lampionnenoptocht  voor  de 
 kinderen  van  ons  dorp!  Via  deze  link  kunt  u  de  poster 
 bekijken. 
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 Foto’s 

 Vorige  week  heeft  Evelien  Verlaan  ,  moeder  van  Elin  en  Sem,  op  school  foto’s  gemaakt.  Deze  foto’s 
 gaan  wij  gebruiken  voor  de  website,  presentaties  en  documenten.  Aan  de  foto’s  is  te  zien  dat  zij  een 
 professionele  fotograaf  is!  Evelien,  nogmaals  bedankt  voor  de  mooie  foto’s.  In  deze  nieuwsbrief  kunt  u 
 al  even  meegenieten.  Bij  het  gebruik  van  de  foto’s  houden  wij  rekening  met  de  privacy  voorkeuren  die 
 in Parro zijn opgegeven. 

 Afscheid Jan 

 Na  jaren  van  trouwe  dienst  (ca.  15  jaar)  op  de  Rehoboth  en  in  de  laatste  jaren 
 zelfs  i.c.m.  werkzaamheden  op  de  Eben-Haëzer  in  Nieuwpoort  heeft  Jan  moeten 
 besluiten  om  zijn  conciërge  taken  neer  te  moeten  leggen.  In  de  afgelopen 
 maanden  is  gebleken  dat  het  werk  op  onze  scholen  voor  hem  teveel  werd.  Samen 
 met  hem  en  zijn  begeleider  is  er  gezocht  naar  een  nieuwe  werkplek,  waarbij  er 
 nog  beter  kan  worden  aangesloten  bij  zijn  beperkingen.  Wij  danken  Jan  voor  zijn 
 geweldige  inzet  in  de  afgelopen  jaren  en  wensen  hem  het  allerbeste  toe  op  zijn 
 nieuwe werkplek. 

 NB:  zijn  laatste  werkdag  zal  zeer  waarschijnlijk  op  donderdag  23  februari  zijn. 
 Mocht  u  hem  een  hart  onder  de  riem  willen  steken  in  de  vorm  van  een  kaartje,  dat  zal  hij  enorm 
 waarderen. 

 Vriendenclub Groot-Ammers 

 Vanaf  7  februari  start  er  een  vriendengroep  voor  jongeren  van  10-14  jaar  in 
 Groot-Ammers. Meer informatie is  hier  te vinden. 
 De  vriendenclub  zal  om  de  twee  weken  gehouden  worden  in  het  gebouw  van 
 M.C. Vogelvrij. Gevestigd op Sportlaan 1 in Groot-Ammers. 

 Om alvast te noteren… 

 Woensdag  10  mei  willen  wij  u  en  de  kinderen  (en  overige  bekende/familieleden)  graag  uitnodigen  voor 
 een  leuke  schoolactiviteit.  Tijdens  deze  middag  zullen  er  diverse  spelletjes  klaar  staan  in  de  klaslokalen 
 en  rondom  de  school.  Samen  spelen  …  en  daarnaast  is  het  een  mooie  gelegenheid  om  elkaar  op 
 ontspannende manier te ontmoeten en te spreken. 

 Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 
 Roerdompstraat 29    2964 HD    Groot-Ammers    0184-661529     www.cbs-rehoboth.com 

https://evelienverlaanfotografie.nl/
https://drive.google.com/file/d/1iS86A9gXOnUwS4xA5o7_poWkai5TlYCS/view?usp=sharing


 Nieuwsbrief februari 2023 

 Vanuit de MR 

 Het  MR  jaarverslag  2022  is  akkoord  bevonden.  We  zijn  geïnformeerd  over  het  plan  van  eisen  over  de 
 nieuwe  school.  Het  leerlingvolgsysteem  van  Cito  wordt  vernieuwd,  zijn  we  geïnformeerd  over  twee 
 verschillende  leerlingvolgsystemen  waaruit  volgend  jaar  een  keuze  gemaakt  gaat  worden.  Daarnaast 
 hebben we een toelichting op de uitgangspunten van de begroting voor 2023 gehad. 

 Vanuit de GMR 

 In de laatst gehouden GMR vergadering hebben we de volgende zaken besproken: 
 ●  Door  het  bestuur  is  er  een  vrijwilligersbeleid  gemaakt.  Het  gaat  hier  over  een  gedragscode  voor 

 vrijwilligers  op  onze  scholen.  Elke  organisatie  hoort  zo’n  document  te  hebben.  De  vereniging  wil 
 er  prioriteit  van  maken  om  een  verklaring  omtrent  gedrag  aan  te  vragen  voor  de  vrijwilligers  die 
 betrokken  zijn  bij  de  Tussenschoolse  opvang  op  de  school.  Dit  zodat  ze  op  dat  punt  gaan 
 voldoen aan de wettelijke regelgeving. 

 ●  De begroting 2023 is toegelicht en besproken binnen de GMR. 
 ●  De  huidige  vertrouwenspersoon  van  de  scholen  (dhr.  N.  Jongerius)  heeft  besloten  om  zijn  taak 

 neer  te  leggen.  Vanuit  het  bestuur  kwam  de  vraag  om  mee  te  denken  voor  een  nieuwe 
 vertrouwenspersoon voor het personeel van de scholen. 

 ●  Op  de  EH-  NP  is  er  een  peiling  gehouden  onder  alle  ouders  over  de  mogelijke  invoering  van  een 
 continurooster.  Deze  peiling  is  georganiseerd  door  de  MR  en  is  n.a.v.  vragen  van  ouders 
 opgesteld.  De  uitkomst  hiervan  is  besproken  op  de  MR  vergadering  in  Nieuwpoort  en  we  geven 
 de  input  nu  mee  aan  het  bestuur  van  de  school.  Ondanks  dat  er  op  korte  termijn  geen 
 verandering  van  schooltijden  zal  plaatsvinden,  zullen  we  wel  met  elkaar  een  proces  ingaan 
 waarbij  we  kijken  hoe  dit  onderwerp  voldoende  aandacht  kan  blijven  krijgen  en  hoe  we  met 
 regelmaat,  ook  op  de  andere  scholen,  peilen  welke  behoeften  er  leven  als  het  gaat  om 
 schooltijden. We vinden het als (G)MR fijn dat u als ouders ons weet te vinden met uw vragen. 

 ●  De volgende vergadering is op 7 maart 2023 in Nieuwpoort, van harte welkom! 

 Lidmaatschap schoolvereniging 

 De  ’Vereniging  tot  Stichting  en  instandhouding  van  scholen  met  de 
 Bijbel  te  Groot-Ammers  en  Langerak’  staat  aan  de  basis  van  onze 
 scholen  in  Groot-Ammers  en  Nieuwpoort.  Met  een  lidmaatschap 
 versterkt  u  uw  betrokkenheid  bij  de  scholen.  Leden  kunnen  via  de 
 ledenvergaderingen  een  actieve  inbreng  hebben  op  het  beleid.  Met 
 elkaar  kunnen  wij  de  identiteit  en  de  ontwikkeling  van  onze  scholen 
 mede  vormgeven.  Bij  de  leden  van  onze  vereniging  zal  binnenkort 
 via  een  automatische  incasso  de  bijdrage  voor  uw  lidmaatschap  voor 
 het jaar 2023 worden afgeschreven. 

 Bent  u  nog  geen  lid  maar  wilt  u  meer  informatie  of  wilt  u  zich  bij  de 
 vereniging  aansluiten  vindt  u  via  deze  link  het  aanmeldformulier.  Een 
 lidmaatschap  kost  slechts  €  6,-  per  jaar.  Een  lidmaatschap  is 
 persoonlijk,  meerdere  gezinsleden/ouders  kunnen  afzonderlijk  van 
 elkaar  lid  zijn.  Mochten  er  vragen  en/of  opmerkingen  zijn  m.b.t.  de 
 incasso  of  het  lidmaatschap,  dan  kunt  u  contact  opnemen  met 
 Rosemarie Buijserd (  r.buijserd@cbsmolenwaard.nl  )  . 
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 Even voorstellen… 

 Beste  ouders  van  groep  6,  Ik  ben  Mariola  de  Vries,  19  jaar  oud.  Afgelopen 
 zomervakantie  ben  ik  naar  Groot-Ammers  verhuisd.  Ik  zit  in  het  laatste  jaar 
 van de opleiding onderwijsassistent. 
 Ik  kom  stage  lopen  in  groep  6  voor  20  weken.  Ik  heb  er  zin  in  om  de  kinderen 
 te leren kennen  en u als ouders. Groet Mariola 

 Belangrijke documenten 

 Altijd  handig  om  belangrijke  schooldocumenten  uit  voorgaande  nieuwsbrieven  bij  de  hand  te  hebben. 
 Vandaar dit nieuwe item. 

 Jaarplanning  Vakantierooster 2023-2024  Huisvesting  nieuwsbrief  (4e editie) 
 Schoolgids  Buurtgezinnen  Geldzorgen 
 Inschrijfformulier  Verlofaanvraag 

 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 

 Februari 
 2 februari  Ouderpanel  8:30 uur 
 16 februari  Rapport 1 mee  15.15 uur 
 20 februari  Rapportgesprekken groep 1 - 8  15.30 – 21.30 uur 
 27 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakan�e 

 Maart 
 20 maart  Inloopmoment voor ouders  8.30-8.45 uur 
 21 maart  Prak�sche verkeerslessen 

 Met vriendelijke groet,  Team van CBS Rehoboth 
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