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        NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020 Nummer 03 Datum 01-11-2019 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
Afgelopen week hebben we samen met de kinderen de plantenbakken gevuld. Wat hebben ze dit goed gedaan! 
Een eerste mini-stap op weg naar een groen schoolplein. In deze nieuwsbrief meer informatie over onze plannen 
voor het plein en natuurlijk nog veel meer...  
Veel leesplezier gewenst! 
 

Kind op Maandag  AGENDA 
Uitweg 

We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie 
mee begonnen. God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land 
beloofd. Die belofte wordt niet van het ene op het andere moment vervuld, 
maar steeds met hele kleine stukjes. Het zijn prachtige verhalen om aan 
kinderen te vertellen. Thema’s als angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, 
jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar voren. 

Week 45 ■ 04/11 - 08/11 

Zorg voor mij 
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met 
zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren.  
Week 46 ■ 11/11 - 15/11 

Wat is het waard? 
Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka 
ver weg, en zij laat alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt 
Rebekka moeder van twee jongens, die ook twee volken zijn.  
Week 47 ■ 18/11 - 22/11 

Ben jij het echt? 
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te 
nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt 
hij dat God bij hem is.  
Week 48 ■ 25/11 - 29/11 

Verrassing! 
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met 
Lea getrouwd is 
 
Zending 

 4 november: 
Maandviering groep 1 en 8 
 
6 november: 
Luizencontrole 
 
12 november: 
Studiemiddag (kinderen vrij) 
 
11-15 november: 
10-min gesprek op 
uitnodiging of verzoek. 
 
14 november: 
Inloopspreekuur Hilda Kalk 
8.30-9.30 uur. 
 
18 november: 
Versieren Sinterklaas 
onderbouw 
 
25 november: 
Brandweerdag!(info volgt..) 
MR-vergadering 
 
29 november: 
Groepspresentatie groep 7 



 
 
 
 

 

 
 
Gouden weken 
De gouden weken liggen inmiddels achter ons en in elke groep is volop gewerkt aan een positieve groep! 
Uiteraard krijgt dit een vervolg gedurende de rest van het schooljaar. Aangezien we het belangrijk vinden dat 
kinderen zich veilig voelen op school, zijn er in groep 3 tot en met 8 de sfeermeters afgenomen en om nog dieper 
in te zoomen op het veiligheidsgevoel binnen school en op het plein, worden in november de vragenlijsten ZIEN 
afgenomen. Om inzicht te krijgen in de plek van een leerling t.o.v. de groep, wordt in alle groepen het sociogram 
afgenomen (2 keer per schooljaar). Al deze gegevens worden meegenomen tijdens de groepsbespreking zodat we 
ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling de leerlingen goed kunnen blijven volgen en handelen 
waar nodig is! 
 
Het Plein 
Achter de schermen zijn wij druk bezig met het plein! Inmiddels ligt er een 
schets en zijn we nu aan het kijken hoe we de plannen kunnen realiseren. 
En dat gaat misschien wel sneller dan we denken! Vanaf volgende week 
kunnen we daar meer over zeggen. Wel is duidelijk dat, als we ons plein 
willen we veranderen, we echt alle hulp kunnen gebruiken. Ik weet zelf, als 
ouder van een 5 en bijna 4-jarige, dat er regelmatig oproepen van school 
komen om te helpen en dat dat wellicht als veel ervaren kan worden. Toch 
zou ik wel willen benadrukken dat, om het plein te realiseren, we alle hulp 
kunnen gebruiken. Dus er zullen vanaf nu ook verzoeken komen om te 
helpen met het plein. Als alle ouders van de school 1 of 2 dagen zouden 
willen investeren dan zijn we echt een heel eind op weg en enorm geholpen! Hoe mooi zou het zijn als we dit echt 
samen kunnen doen!  
 
Afgelopen week heeft u van mij een Parro verzoek gehad om te helpen op vrijdag 15 november voor Fase 1. We 
hopen op een ochtend- EN middagploeg van 14 mensen die willen helpen. U kunt zich aanmelden via Parro! Als 
dit problemen oplevert met de opvang van de andere kinderen, geef het aan bij mij en dan kunnen we wellicht 
zoeken naar een oplossing: bijvoorbeeld een ochtend meedraaien met de kleuters;-).  
 
Ook voor de volgende fases zal ik oproepen uitzetten in Parro. Ik zou het prachtig vinden als dit een project is die 
we samen tot een grandioos succes kunnen maken!  
 
 
Namens de TSO 
 

• Aanmeldingen en afmeldingen voor de TSO graag doorgeven via het ouderportaal van IRIS opvang, in 
ieder geval voor 10.00 uur op de dag van opvang. Alle informatie over het ouderportaal is te vinden op de 
site www.irisopvang.nl. Hier staat precies omschreven hoe ouders zich kunnen inschrijven in het 
ouderportaal van hun kind. 

• Als er wijzigingen zijn betreft adres- telefoon gegevens dit graag melden via onze mail van de 
administratie: administratie@irisopvang.nl 

Het zendingsgeld van de afgelopen weken is opgehaald 
en geteld door Livia en Anouschka: €59,60. Dit bedrag 
is bestemd voor Zweli Foundations; een organisatie die 
kinderen in Zuid-Afrika voorziet van schoolkleding. Dit 
is heel belangrijk, omdat ze dan naar school kunnen. 
Meehelpen om dit bedrag te laten groeien, wordt zeer op prijs gesteld; een 
schooluniform kost € 50,00. 



 
 
 
 

 

• Het komt nog regelmatig voor dat kinderen zonder brood of drinken naar school komen. Zou u als ouder 
erop willen letten dat uw kind het lunch pakket mee heeft. 

• Wij zien veel snoep, koek en taart in de lunchpakketten. Kinderen eten zich al snel vol met het snoepgoed 
i.p.v. de boterham. Iets zoetig mag, maar niet te veel. Wij leren de kinderen eerst het brood te nuttigen en 
daarna de overige dingen in het lunchpakket. Delen van snoepgoed met andere kinderen laten wij niet 
toe. Zou u er als ouder op willen letten dat er een beperkte hoeveelheid snoepgoed in het lunchpakket 
komt, zodat het kind hier zelf voldoende aan heeft na de boterham? 

 
Schoolfruit 
 
Een mooie aanvulling op bovenstaande: vanaf 11 november krijgen de kinderen 20 
weken lang drie keer per week schoolfruit/ groenten! Meer informatie in de 
bijlage.  
 
 
Schoolreisje 
Op woensdag 16 oktober zijn we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje geweest. Het weer was prima en er is 
volop genoten in pretpark Julianatoren en Avonturenpark Hellendoorn. Fijn, dat alles goed is gegaan.  
 
Gevonden voorwerpen 
In de bak bij de onderbouw liggen veel gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, kijk dan even of het in de 
bak ligt. Over twee weken gaan we de bak legen.  
 
 
Kerst en de AC 
Het lijkt nog ver weg maar over ongeveer 55 dagen is het al zover: Kerst 2019  

 
En dus is de Activiteiten Commissie samen met de leerkrachten achter de schermen begonnen met de 
voorbereidingen voor de Kerstviering. Er staat iets heel moois te gebeuren! En daarom zijn we op zoek zijn naar 
een aantal belangrijke items. 
 
Wilt u ons helpen met glazen potjes sparen (zonder wikkel en afgespoeld)? In de open ruimte komt vanaf 
maandag op het podium een bak te staan waar u de glazen potjes in kunt zetten.  
Heeft u voor ons een vuurkorf te leen? Dan zouden we daar graag gebruik van maken. 
Verder zoeken we ook lantaarns en appelkistjes, uiteraard krijgt u ze van ons terug. Tenzij u er vanaf wilt, dan 
houden we ze graag voor andere activiteiten. Al deze spullen kunnen op het podium in de open ruimte neergezet 
worden. Wilt u er een briefje aanmaken zodat we alles weer bij de juiste persoon terugkomt? 
Als laatste, mocht u met Sint Maarten meelopen wilt u dan de lampionstok met lampje eraan bewaren? Hierover 
later meer. 
Alvast heel erg bedankt. 
De Activiteiten Commissie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In de bijlagen informatie van/over: Schoolfruit, Even Voorstellen, Ouderbrief Kind op 
Maandag. 



 
 
 
 

 

 
Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door (scroll naar beneden voor de bijlagen): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 Beste ouders, 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 
groente en gezonde voeding.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-Schoolfruit op de Rehobothschool 
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Rehobothschool worden: 
woensdag, donderdag en vrijdag.  
Wij ontvangen de levering van de leverancier: C.J. den Daas B.V. 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
 
 

Team EU-Schoolfruit 
www.euschoolfruit.nl 
euschoolfruit@wur.nl   
0317- 485966 



 
 
 
 

 

Hallo, 
 
Mijn naam is Tineke Zoer. Ik ben eerstejaars student aan de Pabo op hogeschool 
Viaa. Dit is mijn eerste stage dus ik ben benieuwd hoe het me zal vergaan. Verder 
ben ik erg enthousiast en hoop hier ook veel te leren. Ik begin mijn stage in groep 1, 
hier blijf ik ongeveer 2 maanden en daarna ga ik naar een andere klas. Zo kom ik 
door het jaar heen in 4 verschillende klassen. 
 
Wie ben ik 
De lagere school heb ik gevolgd op de prinses Beatrix school op Urk, daarna heb ik 
Havo gedaan op het Emelwerda college in Emmeloord. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om creatief bezig te zijn. Tekenen is een van mijn favoriete dingen om te doen 
na een drukke dag. Daarnaast vind ik het ook ontzettend leuk om foto’s te maken. 
Verder tennis ik 1 keer per week. Persoonlijk ben ik erg energiek en sociaal.  
 
 
Waarom doe ik de Pabo 
Mijn interesses liggen bij kinderen en psychologie. Ik vind het enorm leuk om met kinderen te werken en hoop hier 
ook veel te leren. Mijn juffrouw uit groep 6 heeft mij geïnspireerd om juffrouw te worden. Ze was enorm spontaan 
en gaf met veel leuke spelletjes les en dit hoop ik ook te doen. 
 
Groetjes, 
Tineke Zoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Ouderbrief Kind op Maandag 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over 
Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, 
zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat 
het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken. 

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan 
een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit 
nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen 
is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje 
te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over 
Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet 
voor zijn eigen familie. 

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin 
mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze 
verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te 
houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. 
Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een 
nieuw begin! 

 
 
 


