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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst. Wij kijken terug op een mooie start van het nieuwe schooljaar en
kijken uit naar een mooi 2020 met mooie ontwikkelingen zoals ons nieuwe plein! Vanaf vandaag is ook onze
nieuwe website online: www.rehobothschoolkampen.nl en hier kunt u alle informatie die u nodig heeft op vinden.
Als u iets mist, laat het me weten, dan kan ik kijken of we het op de site kunnen zetten. De online kalender volgt
nog. Veel leesplezier gewenst!

Kind op Maandag

Week 3 ■ 13/01 - 17/01
De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning
die gered moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het
water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal
gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.

Week 4 ■ 20/01 - 24/01

AGENDAA
15 januari:
Luizencontrole
13-24 januari:
Cito-toetsweken
4 februari:
Klus en schoonmaakavond

Ga je met mij mee?
Matteus 4: 1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef
gesteld door de duivel, die hem uitnodigt om de weg van de macht te
gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving roept
Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.

7 februari:
Rapport mee

Week 5 ■ 27/01 - 31/01

17 februari:
Voorjaarsvakantie

Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen.
Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God
vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij
dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.

10 tm 14 februari:
10-min gesprekken

Zending
In de maand november hebben we als Rehobothschool
het bedrag: €92,15 geteld door Livia, Justin, Djo, Fedde
van Dijk en Thijs Diender.

Staken
Op 30 en 31 januari staat er een staking gepland voor het onderwijs. Als team van de Rehobothschool hebben wij
besloten niet te gaan staken ook al ondersteunen wij de argumenten om te gaan staken volledig. Alle groepen
hebben gewoon les.

Het Plein
Wat zijn er al veel stappen gezet de afgelopen maanden en we gaan
vrolijk door! Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari gaan wij
verder en leggen we het Wilgenbos en de Klautertuin aan. We zijn
hard op zoek naar mensen die ons weer willen helpen. Mocht u nog
een broertje of zusje rond hebben lopen waar u geen opvang voor
heeft, hij/zij kan altijd bij de kleuters terecht! U kunt zich weer
aanmelden via Parro in de agenda! Dank alvast!

Sloffen/ sokken beleid:
Aansluitend bij het stuk over het plein, we willen graag de afspraak houden dat de kinderen in de klas geen
schoenen of laarzen aan hebben. Ze kunnen dus op sloffen of sokken lopen. We merken dat dit echt scheelt met
het zand en modder in de klassen en aangezien we nog wel een tijdje in deze fase zitten, zouden we het dragen
van sokken/ sloffen graag vol willen houden! Bedankt!

Lestijden
We willen als school graag de les op tijd beginnen (dit zijn we ook verplicht vanuit de onderwijsinspectie). Dit
betekent dat de lessen om 8.30 uur of om 13.00 uur starten. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is en voor
de ouders van de onderbouw, wilt u zorgen dat u op tijd de klas verlaat? Om dit proces wat makkelijker en
duidelijker te maken;-) zullen we bij de kleuters gaan werken met een startsignaal. Vanaf maandag mogen de
helpende handjes met een muziekinstrument de start van de les aangeven. Het is dan de bedoeling dat u als
ouder afscheid neemt, zodat we de les op tijd kunnen beginnen! Bedankt!

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:
6 februari- kinderen middag vrij
6 april- kinderen middag vrij
12 juni- (hele dag vrij!)

Schaatsen:
We zijn geselecteerd om gebruik te maken van de
SchoolSchaatsbus!! Dit betekent dat we op maandag 10
februari gaan schaatsen in de Scheg (Deventer) met de
groepen 5 tot en met 8. Als de kinderen zelf schaatsen
hebben mogen ze deze meenemen, zo niet dan krijgen ze
daar schaatsen. Ze mogen daar vrij schaatsen of krijgen
daar een schaatsles.
We vragen een eigen bijdrage van 2,50 euro.
Dit kunt u inleveren bij de leerkracht.

De planning is als volgt:

Groep 5 en 7:
8:45 Bus vertrek richting IJsbaan
9:45 Aankomst bij de Scheg (shift 1)
10:00 – 11:00 Schaatsen (shift 1 )
11:15 Bus vertrek richting school
12:15 Bus aankomst bij de school (shift 1)
Groep 6 en 8:
12:25 Bus vertrek richt IJsbaan (shift 2)
13:25 Aankomst bij de Scheg (shift 2)
13:35 – 14:35 Schaatsen (shift 2)
14:45 Bus vertrek richting school
15:45 Aankomst bij de school (shift 2)

Schoonmaakavond 4 februari
Op 4 februari vindt de eerste schoonmaakavond van dit jaar plaats (19.00 tot 21.00 uur). Namens de school zijn
enkele collega’s aanwezig die deze avond coördineren. De leerkrachten zullen een schoonmaaklijst maken.
Wij hopen u allen op deze avond te ontmoeten. Het verzoek is om zelf schoonmaakmiddel, emmer en doeken
mee te nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gemeente-school-kerkweek
In de week van 3 t/m 9 februari vindt de Gezin-School-Kerkweek plaats. Op zondag 9 februari sluiten wij deze
week af met een themadienst in Kerkelijk Centrum Open Hof Lelystraat 49, 8265 BB in Kampen. Als thema hebben
we dit jaar gekozen voor Schatzoeken! We willen onder dit thema de zoektocht naar het koninkrijk van God
centraal stellen. Samen op zoek gaan naar schatten verborgen in het woord van God. Want waar lijkt Gods
Koninkrijk op? Het lijkt op een schat in de grond, ooit had een man die schat ontdekt, hij was zo blij dat hij hem
vond! Zouden wij alles wat we hebben verkopen, om van dat geld de schat te kopen? Dan willen we eerst weten
welke waarde die schat heeft! Door de Bijbelverhalen met de kinderen te lezen ontdekken we vast de waarde van
die mooie schat! Gods Koninkrijk!
Zo hopen we dat dit mooie gesprekken met de kinderen mag opleveren en een goede afsluitende kerkdienst!

Activiteitencommissie:
OPEN OPROEP VOOR ACTIVITEITEN TALENTEN!
Lijkt het u leuk om de Activiteiten Commissie (AC) te
komen versterken? Meld u zich dan meteen aan, we
kunnen wel wat extra handjes gebruiken. De AC regelt
van alles rondom bijv. Sinterklaas, Kerst,
Sportactiviteiten en Eindfeest. De tijd die het in beslag
neemt is variabel en voor het grootste gedeelte zelf in te delen. Onze voorkeur gaat uit naar vaders en/of moeders
uit de onderbouw. Twijfelt u nog of heeft u een vraag, schiet ons gerust even aan. Wie we ook alweer zijn? Onze
gezichten zijn hier te vinden: https://www.rehobothschoolkp.nl/de-school/activiteitencommissie of stuur een
mailtje naar marjoleinflorijn@home.nl met uw vraag. Want waarom moeilijk doen, als het samen kan?

Namens Intraverte:
Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij kinderen waarbij
de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Vanaf vrijdag 17 januari is
het mogelijk deze begeleiding op de Rehobothschool te volgen!
Hulpvragen
Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de
klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze
daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog
erg lastig vindt? Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en
beweging!
Elke donderdag en vrijdagochtend
Vanaf vrijdag 17 januari start kinderoefentherapeut Astrid van Diest op de vrijdagochtend en per donderdag 23
januari zal kinderoefentherapeut Annelies Wijnia ook werkzaam zijn in de gymzaal van de Rehobothschool. Mocht
je twijfelen of jouw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kun je altijd overleggen met Astrid
en Annelies of de leerkracht/intern begeleider.
Tarieven & vergoedingen
Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorg-verzekering. Kijk voor meer
informatie op: www.intraverte.nl of bel naar 0578-688127.

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

In de bijlagen informatie van/over: Kind op Maandag

Beste ouders/verzorgers,

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als
een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is
dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor
koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar
de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare
mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen
verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest
en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook

voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op
zorg en bescherming.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan
volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld
kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun
omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?
Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren!

