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 Inleiding 

 De  herfstvakantie  zit  er  weer  op.  Kunt  u  terugkijken 
 op  een  fijne  en  rustige  tijd  met  elkaar?  Of  een 
 vakantie  echt  een  moment  van  ontspannen  en 
 genieten  is  geweest,  hangt  af  van  uw  gezinssituatie 
 en kan per gezin daardoor enorm verschillen. 
 Zo  is  het  ook  met  het  naar  school  gaan.  Sommige 
 kinderen  kunnen  na  een  vakantie  bijna  niet  wachten 
 tot  school  weer  begint,  terwijl  het  voor  anderen 
 spanning  en  buikpijn  oplevert.  Zoveel  verschillende 
 kinderen, zoveel verschillen. 
 Als  leerkrachten  staan  we  de  komende  periode  weer 
 klaar  voor  al  deze  kinderen.  We  weten  ons  hierin 
 afhankelijk  van  onze  Hemelse  Vader  om  de  kracht, 
 wijsheid  en  inzicht  te  ontvangen  om  er  iedere  dag 
 voor uw kind(eren) te zijn. 
 Het  is  kostbaar  om  te  weten  dat  Hij  ons  allemaal 
 kent,  wij  bij  Hem  mogen  schuilen  en  alles  van  Hem 
 mogen verwachten. 

 Welkom nieuwe leerlingen 

 Tijn Hakkesteegt hoopt deze maand bij ons op school te komen. Wij wensen jou en 
 fijne tijd toe in groep 1. Dat je het snel naar je zin mag hebben. 

 Geboortenieuws 

 Altijd  mooi  om  geboortenieuws  te  melden.  In  de  afgelopen  maand  zijn  er  bij  drie  gezinnen  van  onze 
 school een zoon of dochter geboren. 

 Matteo uit groep 5 heeft een zusje gekregen: Estée 
 Juf Herlinde heeft een zoon gekregen: Seb 
 In  het  gezin  van  Artur,  Davyd,  Mykhailo,  Yefim,  Rufina  en  Evelina  Khmelevskoi  is  een 
 zusje geboren: Monika 

 Bij  deze  feliciteren  wij  jullie  en  wensen  wij  jullie  alle  goeds  toe  en  bovenal  Zijn 
 zegen. 

 Dankdag 

 Op  woensdag  2  november  is  het  dankdag  met  dit  jaar  het  thema  ‘Wie 
 dank  jij?’  n.a.v.  1  koningen  17:1-16.  We  reizen  met  de  kinderen  af  naar  de 
 tijd  waarin  Elia  leefde.  Het  volk  Israël  is  de  afgod  Baäl  gaan  dienen,  die 
 volgens  hen  voor  regen  en  dauw  zou  zorgen.  Daarom  geeft  God  een  grote 
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 droogte  in  Israël.  Nadat  Elia  dit  nieuws  aan  de  koning  gebracht  heeft,  zorgt  God  voor  hem  bij  de  beek 
 Krith  en  later  bij  een  weduwe  in  Zarfath.  Door  alles  heen  laat  God  zien  dat  niet  Baäl,  maar  Híj  degene 
 is die regen, voedsel en leven geeft. 
 Ook  nu  nog  is  God  degene  die  voor  ons  voedsel  zorgt.  Wie  danken  wij  komende  dankdag  voor  alles  wat 
 we gekregen hebben? 
 ‘s  Middags  wordt  rondom  hetzelfde  thema  een  kinder-  kerkdienst  georganiseerd  door  de  Hervormde 
 kerk  in  Groot-Ammers.  Deze  dienst  begint  om  14.00  uur  tot  15.30  uur.  Iedereen  is  van  harte  welkom! 
 Van  harte  welkom!  Wist  u  dat  u  thuis  ook  aan  de  slag  kunt  met  dit  thema?  Hierbij  de  link  naar  een  leuk 
 gezinsdagboekje 

 Oudergesprekken n.a.v. Zien (groep 1 - 8) 

 De  oudergesprekken  komen  er  weer  aan.  Wij  hopen  u  op  donderdag  17 
 november  te  spreken.  De  gesprekken  zullen  in  het  teken  staan  van  de 
 sociaal  emotionele  ontwikkeling  van  uw  zoon/dochter.  Als  hulpmiddel  zijn 
 hiervoor  de  Zien-vragenlijsten  gebruikt.  Binnenkort  ontvangt  u  een 
 bericht  van  ons  om  via  Parro  in  te  schrijven  voor  een  oudergesprek. 
 Ouders  met  meerdere  kinderen  zullen  een  dag  eerder  de  mogelijkheid 
 hebben  om  zich  in  te  schrijven,  zodat  het  voor  hen  mogelijk  is  om  de 
 gesprekken achter elkaar te plannen. 

 Ouderpanel 

 Woensdag  2  november  (8.30  uur)  staat  er  weer  een  ouderpanel  gepland.  Op  dit  moment  zijn  er  4 
 ouders  die  deelnemen  aan  het  ouderpanel.  Het  ouderpanel  is  een  middel  om  de  mening  van  ouders  te 
 peilen  rondom  verschillende  schoolzaken.  Vanuit  het  team  en  de  directie  zullen  er  agendapunten 
 worden  aangedragen.  Ouders  hebben  ook  de  mogelijkheid  om  zelf  een  onderwerp  in  te  brengen.  Een 
 ouderpanel  heeft  geen  officiële  status,  daardoor  kunnen  tijdens  een  overleg  geen  besluiten  genomen 
 worden.  Het  ouderpanel  komt  ongeveer  3x  per  schooljaar  bij  elkaar.  Dit  overleg  duurt  maximaal  1  uur. 
 We  zijn  nog  op  zoek  naar  nieuwe  ouderpanelleden.  Wilt  u  deelnemen,  laat  het  dan  a.u.b.  even  weten 
 via:  r.dejong@cbsmolenwaard.nl  . Alvast bedankt! 

 Praktische verkeerslessen 

 Dinsdag  8  november  worden  weer  de  praktische  verkeerslessen  gehouden.  Een 
 mooie  gelegenheid  om  met  de  kinderen  het  vak  ‘verkeer’  op  een  andere  manier 
 vorm  te  geven.  Op  het  schoolplein  zullen  diverse  activiteiten  klaar  worden  gezet, 
 om  de  kinderen  vaardiger  te  maken.  Bij  deze  activiteiten  is  hulp  zeer  welkom. 
 Heeft  u  tijd  om  ons  praktisch  te  ondersteunen?  Laat  het  dan  weten  aan  juf  Martine 
 (  m.vanderleer@cbsmolenwaard.nl  ) 

 Schoolschoonmaak 

 Een  schone  school,  een  schoon  lokaal……dat  wil  toch  iedereen?!  Daarom  nodigen  wij  u  uit  voor  de 
 jaarlijkse  schoolschoonmaak  op  woensdag  16  november.  Het  is  mogelijk  om  ‘s  morgens  onder 
 schooltijd  te  komen  of  ‘s  avonds  tussen  19.00  en  21.00  uur.  Vele  handen  maken  licht  werk.  Wij  hopen 
 dat  er  vanuit  ieder  gezin  iemand  komt  meehelpen.  We  zijn  al  blij  als  u  een  uurtje  kan  komen.  Kunnen 
 wij op u rekenen? 
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 Studiemiddag 

 Donderdag  middag  10 november  zijn de kinderen vrij  i.v.m. een studiemiddag. De juffen en meesters 
 gaan aan de slag rondom leesmotivatie, is er een overleg met de collega’s van de Eben Haëzer en 
 worden er bouwzaken voor de nieuwe school besproken. Noteer het alvast in uw agenda.  In de 
 ochtend  gaan de kinderen dus ‘gewoon’ naar school. 

 Schoenendoosactie 

 Op de wereld leven heel veel kinderen in moeilijke omstandigheden. 
 De  jongens  en  meiden  van  onze  school  kunnen  er  voor  zorgen  dat 
 er  een  lach  komt  op  het  gezicht  van  een  kind,  door  een 
 schoenendoos  te  versieren  en  te  vullen.  Voor  de  vakantie  is  er  een 
 actiefolder  aan  uw  zoon/dochter  meegegeven.  Daarin  staat  precies 
 beschreven  hoe  je  een  kind  blij  kunt  maken  met  een  mooi  gevulde 
 schoenendoos. 
 De  schoenendozen  kunnen  tot  en  met  donderdag  17  november 
 a.s.  ingeleverd  worden  op  school.  Per  schoenendoos  wordt  een 
 bijdrage  van  vijf  euro  gevraagd  voor  organisatie-en  transportkosten. 
 Op  de  envelop  kunt  u  aangeven  hoe  de  bijdrage  aan  de  onkosten  is 
 gedaan. 

 Doe  mee  aan  de  Schoenendoosactie  en  tover  een  simpele  schoenendoos  om  tot  een  kostbaar  geschenk 
 voor kinderen in Afrika, Oost-Europa en vluchtelingenkinderen in het buitenland. Van harte aanbevolen! 

 GMR 

 We  kunnen  terugkijken  op  een  mooie  GMR  avond  over  ‘Wonderlijk 
 Gemaakt.’  Bij  deze  willen  wij  iedereen  bedanken  die  er  deze  avond  bij 
 was. Mooi om deze betrokkenheid te zien! 

 De  volgende  vergadering  van  de  GMR  is  op  23  november  2022  op 
 CBS  Rehoboth  in  Groot  Ammers.  De  agenda  en  notulen  van  de  (G)MR 
 overleggen zijn te lezen via de website in te zien. 

 Feestmaand (5 december) 

 Het  duurt  nog  ‘even’,  maar  deze  maand  starten  de  voorbereidingen  voor  het  sinterklaasfeest,  dat  op 
 maandag  5  december  op  school  gevierd  wordt.  Op  vrijdag  11  november  a.s.  zullen  de  groepen  5 
 t/m  8  lootjes  trekken.  Zij  kopen  een  cadeautje  (richtbedrag  €  5,00)  voor  de  desbetreffende  klasgenoot 
 en  maken  een  surprise  en  gedicht.  Wilt  u  erop  toezien  dat  het  voor  elk  kind  leuk  is  om  de  surprise  uit 
 te pakken? Viezigheid is niet gewenst. Veel succes! 
 De  groepen  1  t/m  4  krijgen  op  maandag  5  december  een  cadeautje  van  de  Sint  en  zijn  pieten.  Meer 
 praktische informatie over het sinterklaasfeest volgt in de volgende maandbrief. 
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 Buurtgezinnen 

 Bent u al bekend met het begrip Buurtgezinnen? 
 Buurtgezinnen  is  al  ruim  6  jaar  actief  in  Molenlanden  en  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.  Dit  voorkomt  dat  problemen 
 verergeren  en  zorgt  ervoor  dat  kinderen  positief  opgroeien  in  hun  eigen  gezin.  Voor  meer  informatie 
 kunt u deze  link  gebruiken. U vindt hier een digitale folder van Buurtgezinnen. 

 Crea-workshops 

 Graag uw aandacht voor onderstaande workshops. Deze workshops vinden na schooltijd plaats en 
 deelname gaat per inschrijving. Zit er iets leuks voor uw kind tussen? Reageer dan snel wat de 
 deelname is beperkt! Meer informatie vindt u op:  https://www.mcforte.nl/ 

 Online ouderavond GGD 

 De  pubertijd  is  niet  de  makkelijkste  tijd  voor  jongeren,  ook  niet  voor  ouders.  De 
 mening  van  vrienden  en  leeftijdsgenoten  wordt  belangrijker,  maar  als  ouder  heb 
 je  nog  wel  invloed  op  hun  gedrag.  Door  het  goede  voorbeeld  te  geven  en  het 
 gesprek  te  voeren  met  je  kind  kun  je  voorkomen  dat  je  zoon  of  dochter  begint 
 met drinken en roken. Maar hoe doe je dat? 
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 Topcoach  voor  Jeugd  en  Jongeren,  Youz  en  Helder  Theater  geven  jou  tijdens  de  online  ouderavond  van 
 Goed  Gesprek  meer  informatie  over  welke  invloed  je  hebt  als  ouder  op  het  gedrag  van  je  kind  en  hoe 
 je samen duidelijke, passende regels afspreekt. 

 Kom ook naar de online ouderavond op dinsdagavond 8 november om 20:00 uur. Leer meer 
 over jouw rol als ouder, het voeren van een Goed Gesprek en ervaringen van andere 
 ouders. Meld je aan via:  https://form.typeform.com/to/gGaJZO7n 
 Voor meer informatie zie  www.goedgespreknix18.nl. 

 Schoolkorfbaltoernooi 

 Wat  was  het  prachtig  weer  tijdens  het  korfbaltoernooi.  De  kinderen  uit  groep  5,  6  en  7  hebben  zich  van 
 de  beste  kant  laten  zien.  Helaas  dit  jaar  geen  beker,  maar  dat  mocht  de  pret  en  het  plezier  niet 
 drukken. Trots op onze jongens en meiden. 

 Zwemles 

 De  laatste  tijd  krijgen  wij  vaker  het  verzoek  om  verlof  te  krijgen,  omdat  een  kind  zwemles  heeft  onder 
 schooltijd  of  reistijd  nodig  heeft  om  op  tijd  bij  de  zwemles  te  komen.  Wij  kunnen  dit  verzoek  niet 
 toestaan  en  vinden  het  ook  niet  wenselijk.  Wilt  u  hier  rekening  mee  houden  wanneer  u  uw  kind 
 aanmeldt voor zwemles? 

 Ouders van Waarde 

 Deze  week  krijg  je,  als  aangesloten  school  bij  Ouders  van  Waarde,  ook  per  post  zowel  de  Raad  &  Daad 
 E-Nieuwsbrief als Thuis & School nummer 3. Bij dezen de digitale versies. 
 1.  voor  de  ouders  en  ouderraad  is  de  Thuis  &  School  .  Met  tips  en  informatie  over  het  kind,  thuis  en 
 op school 
 2.  voor  de  (G)MR  De  Raad  &  Daad  E-nieuwsbrief  is  het  trouwe  advies-  en  informatiemedium  voor  de 
 (G)MR waardoor deze up to date blijft in het functioneren. 

 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 
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 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 

 November 
 1 november  Luizencontrole 
 11 november  Lootjes trekken in groep 5 t/m 8 
 8 november  Praktische verkeerslessen 
 10 november  Studiemiddag (kinderen vrij na 12 uur) 
 16 november  Schoolschoonmaak  8.30 - 12.30 en 

 19.00 -21.00 uur 
 17 november  Oudergesprekken n.a.v. sociaal 

 emotionele ontwikkeling 
 15.30 – 21.30 uur 

 December 
 5 december  Sinterklaas bezoekt de school 
 13 december  Kerstcircuit, groep 2 t/m 8  13.00 uur 
 21 december  Generale kerstviering groep 1 en 2 met 

 opa’s en oma’s 
 11.00 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 

 Met vriendelijke groet, 
 Team van CBS Rehoboth 
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