Nieuwsbrief

Jarig
Woensdag 12 december is juf Lydia Hartog jarig en op vrijdag 14 december
meester Martin Bakker . Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en
een hele fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand
december is psalm 98 vers 4.

Welkom op school!
We heten de volgende nieuwe leerling welkom in onze school: in groep 1b zit nu Jenthe Lijst. Fijn
dat je er bent en we hopen dat je het goed naar je zin zal hebben. Veel plezier op school!
Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 30 januari 2019 houden we op de Rehobothschool ‘Open huis’. ’s Morgens kunnen
ouders van 9.00 uur tot 11.00 uur zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind. We verzorgen
een rondleiding door de school en nemen een kijkje in de
groepen 1 en 2. Er is koffie/thee voor de ouders en limonade
voor de kinderen.
Ook ouders die al hebben ingeschreven en waarvan hun kind in
het voorjaar naar school komt, zijn hartelijk welkom. Al tijdens
het ‘Open huis’ worden kinderen ingeschreven, zowel van
ouders die hun eerste kind aanmelden als van ouders die al
kinderen op school hebben. Ouders die hun eerste kind
aanmelden hebben een kort kennismakings-/ intakegesprek met de
schoolleiding.
’s Avonds is er van 19.00 uur tot 20.30 uur opnieuw gelegenheid om leerlingen in te schrijven en
om een kennismakings-/intakegesprek te voeren. Ook is er een rondleiding, echter wel door een
lege school natuurlijk. We vinden het prettig wanneer u in uw omgeving aandacht vraagt voor het
‘Open huis’ en de aanmelding. Vaak realiseren ouders zich niet dat het moment van inschrijven
voor hun nog jonge kind al is aangebroken. Voor onze planning is het belangrijk dat kinderen die
vóór 1 oktober 2020 4 jaar zijn, worden ingeschreven.

Nieuw MR-lid – even voorstellen
Beste ouders/verzorgers, ik ben Samantha Boer en per heden lid van de MR. Ik heb 2 kinderen op
de Rehobothschool (Dex in groep 1 en Julie in 4). Lid zijn van de MR biedt mij een extra
mogelijkheid om betrokken te zijn bij de Rehobothschool. De komende tijd wil ik mij graag inzetten
om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school. Ik sta
open voor vragen of input die we mee kunnen nemen in MR vergaderingen.
Niet te vroeg naar school:
Nu het weer koud en/of regenachtig is, willen we u vragen de kinderen
niet te vroeg naar school te laten gaan. Ook tussen de middag niet: het hek
gaat (tot frustratie van sommige kinderen) echt pas om 13.00 uur open.
Oudercommunicatie
Nadat we op school aan de slag zijn gegaan met Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn we sinds juni van dit
jaar 2 keer met de regiegroep ouderbetrokkenheid bij elkaar geweest. Daaraan nemen 4 ouders en
4 leerkrachten deel. We hebben met elkaar over verschillende onderwerpen van
ouderbetrokkenheid gesproken.
Eén van de punten die naar voren kwam is dat we ouders/verzorgers
wellicht nog beter kunnen informeren over waar de kinderen over
werken op school. Aan welke doelen werken ze? Welke bijzondere
activiteiten hebben ze gehad of gaan ze doen de komende tijd? Niet
alle kinderen zijn immers even mededeelzaam thuis. Daarom hebben
de ouders van de bovenbouw deze week al een maandelijkse
informatiebrief gekregen. De ouders van de kinderen van onderbouw
zullen dit vanaf januari ook krijgen (een aantal groepen hadden al
eerder informatie verzonden). We hopen dat u dit op prijs stelt (laat
dit ook gerust weten!) maar vóór alles geldt natuurlijk: als u
specifieke vragen hebt over uw eigen kind, loop dan binnen of maak een afspraak met de
leerkracht!
Resultaten vragenlijst sociale veiligheid leerlingen:
In november hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst betreffende sociale veiligheid
en welbevinden (jaarlijkse verplichting van de overheid) ingevuld. Met het resultaat zijn we heel
tevreden! De kinderen geven de school in dit opzicht gemiddeld een 8,4. Fijn dat bijna alle
leerlingen de school/ hun groep als veilig en plezierig ervaren. We begrijpen ook dat dat niet elk
moment zo is. Er is wel eens ruzie, boosheid, frustratie en/of verontwaardiging. We houden de
leerlingen voor dat dit mag en dat dit bij het leven hoort. Het gaat erom hoe je met deze gevoelens
omgaat. Daar gebruiken we bijvoorbeeld onze Kanjerlessen en de regel van de maand voor. De
samenvatting van de vragenlijst vindt u in de bijlage.
Instroomgroep
Na de kerstvakantie starten we op maandag 7 januari met een
instroomgroep voor de kinderen die 4 jaar worden. We gaan ons
voormalig computerlokaal ombouwen tot lokaal voor de instroomgroep,
zodat de kinderen daar een gezellige ruimte krijgen. Door het gebruik van
de minilaptops hebben we het computerlokaal niet meer nodig, dus komt
het op deze manier goed van pas! De instroomgroep begint klein, maar zal
aan het einde van het jaar vol zitten. Juf Alie van Leeuwen werkt op
maandag en dinsdag in de instroomgroep en juf Tabita Visser werkt op
woensdag en donderdag. Op vrijdag zijn de kinderen vrij.

Sinterklaasfeest
Gisteren hebben we met de kinderen het Sinterklaasfeest gevierd. Het was een ontzettend
gezellige dag waar we met plezier op terug kijken. Via deze weg willen we iedereen die heeft
meegeholpen dit mogelijk te maken hartelijk bedanken!

De komende weken staat de volgende regel centraal:
Iedereen hoort erbij.
Ik, jij, hij of zij iedereen hoort erbij! Het is gezellig om met
elkaar te spelen op het plein en in de klas. Sommige kinderen
hebben soms niemand om mee te spelen. Zij vinden het fijn
om door een klasgenootje gevraagd te worden.

Belangrijke data
11 december
21 december
24 dec t/m 4 januari
7 januari
21 t/m vr. 25 januari
27 januari
30 januari

Studiemiddag, alle kinderen zijn de middag vrij
Alle kinderen zijn deze middag vrij
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Kerk-School-Gezin week
Afsluiting K-S-G week in de kerken
Open huis voor nieuwe leerlingen / ouders

Zondag jl. was het eerste advent. We leven vanaf nu weer met elkaar toe naar kerst. In deze
donkere tijd een prachtig licht om naar uit te kijken!

