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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
Afgelopen vrijdag hebben we in de binnenstad van Kampen de pluktuin geopend en wat was het leuk! Niet alleen 
om een tulp te plukken en les hierover te krijgen, maar vooral omdat we dit samen met een andere klas gedaan 
hebben. Zo ging groep 8 met groep 1 op stap, prachtig om te zien hoe dit dan gaat. Leren gebeurt dus echt niet 
alleen in de klas, maar zeker ook erbuiten! Voor nu, veel leesplezier gewenst! 
 

Kind op Maandag      AGENDAA 

In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren, dat 
Jezus opstond uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds 
opnieuw tot leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij maakt je wakker 
voor een nieuw begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van 
zien. 

Week 10: 2-6 maart 2020 
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, Matteüs 10:1 – 11:1 
De zaaier, Matteüs 13:1-9 
Het koninkrijk van de hemel, Matteüs 13:44-52 
Week 11: 9-13 maart 2020 
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20 
Week 12: 16-20 maart 2020 
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28 
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13 
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27 
Week 13: 23-27 maart 2020 
Vergeven, Matteüs 18:21-35 
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30 
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11 
Week 14: 30 maart – 3 april 2020 
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75 
 

Zending 
Afgelopen maand is er € 47,15 gespaard door de kinderen van de 
Rehobothschool. Dit bedrag gaat naar het prachtige project van Zweli 
Foundations en we sparen door voor schoolkleding, zodat de kinderen (meestal 
wees), daar ook naar school kunnen gaan. Zullen we met elkaar ook de volgende 
maand weer een mooi bedrag sparen? Elke maandag kan er geld meegenomen 
worden; doen! 

Het zendingsgeld is opgehaald en geteld door: Esmee en Nike Klappe uit groep 6. 
Bedankt! 

 6 maart:  
Openen pluktuin 
 
11 maart: 
Biddag 
 
18 maart: 
Boomfeestdag opening 
gemeente tuin 
 
20 maart: 
Nat. Pannenkoekendag voor 
groep 7 
Opening Week van het 
Schoon met gr. 6 
 
31 maart: 
Verkeersexamen gr. 7 
 
 
 



 
 
 

 

Corona Virus 
In de bijlagen nog wat meer informatie over het virus namens de GGD.  
 

Lestijden 
We merken dat het soms erg lastig is om de les op tijd te beginnen (dit zijn we ook verplicht vanuit de 
onderwijsinspectie). Dit betekent dat de lessen om 8.30 uur of om 13.00 uur moeten starten. Wilt u helpen zodat 
we op tijd kunnen 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? Er wordt een geluidje gemaakt met een muziekinstrument als 
herinnering;-). 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 april- kinderen middag vrij 
12 juni- (hele dag vrij!) 
 

Bevrijdingsloop 
In de bijlage vindt u alle informatie over de bevrijdingsloop 2020 op vrijdag 17 april. Via Parro krijgt u binnenkort 
een uitnodiging om uw kind/kinderen in te schrijven voor deze bevrijdingsloop en voor hen te betalen. 
 
 

Nationale Pannenkoekdag 

Op vrijdag 20 maart 2020 is het weer Nationale Pannenkoekdag. De 14e editie! Die 
dag gaan basisschoolleerlingen in het hele land weer massaal pannenkoeken 
bakken voor ouderen. Ook dit jaar mag groep 7 van de Rehobothschool zich weer 
speciaal gaan inzetten. Elke leerling uit groep 7 mag voor die dag 2 ouderen 
uitnodigen, een opa of oma of buurman/buurvrouw. De kinderen zullen dan een 
heerlijke lunch verzorgen voor de ouderen. Gewoon als bedankje of een misschien 
een beetje tegen de eenzaamheid. Gezellig met elkaar eten, jong en oud. 
Tussendoor is er ook wat vermaak door de kinderen en vooraf zullen zij ook het 
maken van de uitnodigingen, dekken van de tafels en het bakken op zich nemen. 
Het gaat vast, net als voorgaande jaren, weer heel gezellig worden! Uitnodigingen 
volgen dus persoonlijk vanuit de groep.  

 

Plein: 
Nu een groot deel van het plein klaar is, merken we dat de omgeving dit ook ziet en opmerkt. Zo mochten we 
vrijdag de pluktuin in de binnenstad van Kampen openen en komt de wethouder op woensdag 18 maart 
Boomfeestdag bij ons openen door het startsein te geven voor het aanleggen van een groenstrook naast ons plein 
waar veel insecten en vogels op af gaan komen. Dan is het mooi om te zien dat ons harde werken extra beloond 
wordt! Nu hopen dat de lente snel haar intrede doet!  
 

 
 

 
 



 
 
 

Luizen pluizen: 

Elke tweede woensdag na iedere vakantie (en soms na twee weken nog een herhaling als er luizen zijn 
geconstateerd) wordt er door een heel aantal vrijwilligers op luizen gecontroleerd. Wat fijn dat er een heel aantal 
ouders bereid zijn hierbij te helpen! Super! We merken wel dat het soms lastig is om te controleren, omdat er veel 
gel in het haar zit of ingewikkelde vlechtwerkjes. Wilt u hier rekening mee houden zodat de controle ook makkelijk 
en snel kan gebeuren? Daarnaast willen we nog een oproep doen, omdat we wel wat nieuwe ouders kunnen 
gebruiken die willen helpen met de luizen controle. Opgeven kan bij Cristel.  

Leesonderwijs: 

Donderdag 6 februari heeft het team een 
inspiratiemiddag gehad waarbij het leesonderwijs 
centraal stond. Bianca Lammers, expert op het 
gebied van taal en leesvaardigheid, heeft het team 
deze middag geïnspireerd en uitgedaagd om naar ons leesonderwijs te kijken. Wat doen we nu? Wat is goed 
leesonderwijs? Wat zijn goede ideeën? En wat betekent dit voor ons? Het team heeft naar aanleiding van deze 
studiemiddag nieuwe afspraken gemaakt om nog meer aandacht aan het lezen te geven binnen ons onderwijs. 
Daarnaast is het voor u als ouder ook erg belangrijk om het lezen thuis goed te stimuleren en samen te genieten 
van een mooi leesboek.  

Ziek melden: 

Wanneer uw kind ziek is, zou u hem/haar dan ziek willen melden voor 8.00 uur via Parro? Daarnaast is het ook 
mogelijk om voor aanvang van de lessen telefonisch een ziekmelding te doen. Alvast bedankt! 

Paxze: 

Groep 5 is weer begonnen met de opfris-Paxze-training. In een PAXZE-training leren kinderen “rots en water” 
kwaliteiten bij zichzelf en bij de ander te herkennen, waarom het belangrijk is soms wat meer water en soms wat 
meer rots te zijn. Natuurlijk is het goed dat je voor jezelf kunt opkomen, zolang je dat op een respectvolle manier 
doet en het niet ten koste gaat van een ander, maar je moet ook weer niet te rotsig zijn door bv. altijd je zin door 
te drijven. Met je waterkwaliteit maak je meer vrienden, maar je hoeft ook niet altijd alles goed te vinden wat de 
ander zegt of van je wil, want je moet ook weer niet over je heen laten lopen. Het prettigst voor jezelf is dus 
wanneer rots en water met elkaar in balans zijn. 

Door allerlei spellen met elkaar te doen, leren wij waar wij als groep nog aan moeten werken om nog meer één 
groep te worden en leren we respectvol met elkaar en een ieder die je ontmoet in je leven, om te gaan. De 
kinderen mochten zelf de doelen voor onze groep opschrijven. Sandra en Myrna, onze Paxze-leiders, helpen ons 
dan om aan die doelen te gaan werken. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

In de bijlagen informatie van/over: GGD/ Bevrijdingsloop/ JOGG Kampen 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het wedstrijdprogramma voor vrijdag 17 april is als volgt:  
17.00 uur: Meisjes 6 jaar  

17.08 uur: Jongens 6 jaar  

17.15 uur: Meisjes 7 jaar  

17.23 uur: Jongens 7 jaar  

17.30 uur: Meisjes 8 jaar  

17.38 uur: Jongens 8 jaar  

17.45 uur: Meisjes 9 jaar  

17.53 uur: Jongens 9 jaar  

18.00 uur: Leerkrachten + stagiair(e)s en ondersteunend personeel (Dames en Heren)  

18.08 uur: Meisjes 10 jaar  

18.15 uur: Jongens 10 jaar  

18.23 uur: Meisjes 11 jaar  

18.30 uur: Jongens 11 jaar  

18.38 uur: Meisjes 12 jaar  

18.46 uur: jongens 12 jaar  

19.00 uur: Kamper Mijl  

+ 19.15 uur Scholen estafette ( 5 x 200 meter) 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 


