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Beste ouder(s) en verzorger(s),
In de overdracht met Durk heb ik veel gesproken over ‘samen bouwen aan de Rehobothschool’. Dit is ook waar we
in de studiemiddagen en de teamvergaderingen de focus op hebben liggen. We praten, werken en bouwen samen
aan de toekomst van onze school. Dat het bouwen niet alleen in het team plaatsvindt, maar ook daarbuiten, heb
ik/we de afgelopen weken mogen ervaren! Wat een energie! Zo is er het Sinterklaasfeest waar niet alleen het
team heel druk mee is geweest, maar ook tal van ouders en natuurlijk de Activiteitencommissie. Achter de
schermen zijn we ook al druk bezig met het voorbereiden van ons kerstfeest. We krijgen hierbij enorm veel hulp
van de AC, hoe fijn is dat! En als klap op de vuurpijl zijn we heel hard bezig met ons nieuwe plein waar we hulp
krijgen van ouders, leerlingen uit het VO en de Kinderboerderij. Het voelt soms niet fijn om continu om hulp te
vragen, maar ik hoop dat jullie het ook kunnen zien als het ‘samen bouwen aan onze school’. Voor nu: dank voor
alle hulp en veel leesplezier gewenst!

Kind op Maandag
Week 49 ■ 02/12 - 06/12
Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit
een oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet –
zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook
zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet
een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek
van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus.
Week 50 ■ 09/12 - 13/12
Zing in het donker
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het
donker zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij
Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon
Johannes geboren is.
Week 51 ■ 16/12 - 20/12
Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van
hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem
hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het
meemaken.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat
Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.

AGENDA
5 december:
Sinterklaas intocht
Continurooster
18 december:
Vanaf 18.00 uur
Lichtjestocht Kerst
20 december:
Continurooster
KERSTVAKANTIE!!

Zending
In de maand november hebben we als Rehobothschool
het bedrag: €48,65 bij elkaar gespaard. Het is
opgehaald en geteld door: Justin en Thijs Diender uit
groep 6; bedankt!

Sinterklaas
Donderdag 5 december komen Sinterklaas en de Pieten aan op de Rehobothschool. We zullen hem rond 8.30 uur
ontvangen. U bent van harte welkom om hier nog even bij te zijn.
Paar praktische zaken: Wilt u geen auto’s parkeren in de Populierenstraat vanaf de Iepenstraat gezien (dus aan de
kant van het fietsenhok) en voor de hoofdingang? Dit ivm de intocht en de benodigde ruimte dus graag dit stuk
straat vrij laten. Die ochtend hoeven de kleuters geen tas mee. Zij zijn om 12.00 uur vrij. De overige groepen
hebben een continurooster tot 14.00 uur; dus graag een lunchpakket mee. We kijken uit naar deze dag!

Het Plein
Zaterdag 30 november en zaterdag 7
december gaan we verder met de
tweede fase! Stenen eruit en groen
erin!! Mocht u nog willen helpen op 7
december dan horen we het graag! U
kunt zich aanmelden via Parro in de
agenda.

Nieuwe aanmeldingen
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen waar we in augustus 2020 gaan starten is het fijn om te weten welke
broertjes en zusjes het komende half jaar ook gaan beginnen op onze school. Zouden jullie ze aan kunnen melden
door mij bij een aanmeldingsformulier te halen en weer in te leveren? Bedankt!

Studiemiddagen
Voor in de agenda:
9 januari- kinderen middag vrij
6 februari- kinderen middag vrij
6 april- kinderen middag vrij
12 juni- (hele dag vrij!)

Staking
Zoals u misschien gehoord heeft is er een oproep om te gaan staken op 30 en 31 januari. Nu is er nog helemaal
niet zeker wat dit voor ons betekent en wat wij gaan doen, maar aangezien de kerstvakantie er tussendoor komt
kan het wellicht geen kwaad om alvast een plan te maken voor het geval we wel gaan staken.

Kerstviering 18 december
Achter de sterren aan…
Dit jaar vieren we kerst met een lichtjestocht. De voorbereidingen voor onze kerstlichtjestocht zijn al in volle gang.
Op woensdagavond 18 december volgen ouders/ opa’s en oma’s met hun kinderen een spoor van lichtjes die de
weg wijzen naar de stal. Onderweg komen zij verschillende personen tegen die een rol spelen in het
kerstverhaal. Bij extreme weersomstandigheden wordt de tocht doorgeschoven naar donderdag 19 december. De
uitnodiging volgt nog, maar u kunt deze avond dus vrijhouden. Vanaf 18.00 uur zal er in verschillende rondes de
mogelijkheid zijn de tocht te volgen. Volgende week volgt hierover meer informatie, met name over het
inschrijven in de verschillende rondes. Houd Parro dus goed in de gaten!
Groeten de kerstcommissie

Bericht vanuit de MR
Tijdens de laatste vergadering hebben we het jaarplan voor dit schooljaar doorgesproken, met daarbij ook een
doorkijkje naar het schoolplan voor de komende vier jaar. In het schoolplan staan de kwaliteit van het onderwijs
en de samenhang tussen de schooljaren centraal, alsmede het contact met de ouders en de omgeving. Hoewel er
veel activiteiten beschreven staan, vindt de MR het positief dat deze rond een paar thema’s zijn georganiseerd.
Vorig jaar zijn er mooie stappen gezet in het oppakken van deze thema’s, en de MR is blij te zien dat deze lijn ook
dit jaar wordt voortgezet.
Vanuit de MR zijn Alerieke, Lianne en Marlie samen met Cristel op cursus geweest om meer te leren over de
werking, de rechten en de plichten van een medezeggenschapsraad. Een erg leerzame cursus, en natuurlijk is de
nieuw opgedane kennis gelijk in de praktijk gebracht tijdens de vergadering!
Binnenkort zal Nicole van de Vegt de MR komen versterken om de vrijgekomen plek in de personeelsgeleding in te
vullen. Daar zijn we erg blij mee.

In de bijlagen informatie van/over: Heel Kampen Beweegt

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

Activiteiten december
Discozwemmen

Pietengym

groep
1 t/m 8

groep
1 t/m 4
6,13,20,27 nov, 4,11 dec 2019

4 december 2019

14:30 uur tot 15:15 uur

14:00 uur tot 15:30 uur

Zwembad De Steur

Sporthal Oosterholthoeve
Gratis

5,00 ( oor erkoop), anders 7,50

www.heelkampenbeweegt.nl

www.heelkampenbeweegt.nl

Amity color guard

groep
3 t/m 8

4,11,18 dec 2019, 8 jan 2020
18:30 uur tot 20:00 uur
Marinus postlaan 1
Gratis
www.heelkampenbeweegt.nl

.

