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Voor in uw agenda:
 2 december:
1ste Advent
 4 december:
18.30 uur: MR-vergadering
 5 december:
Sinterklaasfeest
 8 december:
2de Advent
 16 december:
3de Advent
 19 december:
Kerstviering
 21 december:
12.00 uur: start kerstvakantie voor groep 1 t/m 8
 21 december:
het nieuwe infobulletin komt via de mail naar u toe
Uiteraard vindt u deze activiteiten ook op onze website!
Nieuws uit het team
Afscheid
Anne Mirjam Verschoor, leerkracht van groep 5, zal met ingang van 1 januari a.s.
afscheid nemen van onze school. Zij heeft een baan geaccepteerd op de Klimopschool in
Hilversum en zal hier als groepsleerkracht aan groep SO-2 les gaan geven. Dit is een
groep met 7 tot 10-jarige kinderen.
De Klimopschool is een school voor speciaal onderwijs en hierin ziet Anne Mirjam voor de
komende jaren een mooie uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen.
Concreet houdt bovenstaande in dat Anne Mirjam tot aan de kerstvakantie nog
werkzaam zal zijn op onze school en voor groep 5. De vacature die hiermee ontstaat is
nog niet ingevuld. Zodra dit het geval is, zullen wij u dit uiteraard melden.
Op vrijdag 20 december kunt u om 12 uur gedag zeggen tegen Anne Mirjam. Meer
informatie hierover volgt nog.
Studenten
Op onze school lopen 3 studenten stage. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:
 Op 8 november was ik opeens de 'verrassing' die juf Inge voor groep 8 in petto
had voor die dag. Ik ben Thijs Wijngaarden en ik mag op donderdag, en soms op
maandag, de stagiair zijn in groep 8. Ik studeer als deeltijdstudent aan de PABO
van de Marnix Academie in Utrecht. Na een loopbaan als docent aardrijkskunde en
geschiedenis in het voortgezet onderwijs heb ik twee jaar geleden het besluit
genomen om in het basisonderwijs verder te gaan. Ik hoop de kinderen veel bij te
kunnen brengen over wat er allemaal speelt in de wereld en dan vooral de wereld
die om de hoek op hen wacht.
 Mijn naam is Jessica van Eijden en ik ben 25 jaar oud. Sinds september loop ik op
dinsdag stage in groep 6. Ik zit nu in mijn eerste jaar van de pabo deeltijdstudie.
Hiervoor heb ik pedagogiek gestudeerd, omdat ik graag met kinderen wilde
werken en de ontwikkeling van kinderen erg interessant vond. Het onderwijs

sprak mij toch zo aan dat ik besloten heb om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
In mijn vrije tijd kickboks ik en hou ik erg van reizen. Zo heb ik afgelopen zomer
een rondreis door Sri Lanka gemaakt.
 Mijn naam is Kaja Kingma, 37 jaar. Na ruim 10 jaar in het bedrijfsleven te hebben
gewerkt, heb ik besloten het roer om te gooien. Ik ben dit jaar begonnen met de
pabo opleiding aan de Marnix Academie in Utrecht en loop 1 dag in de week stage
op de Rehobothschool in groep 1/2C. Ik ben moeder van drie kinderen waarvan 2
op de basisschool zitten. Ik ben hier in de buurt opgegroeid en woon sinds enkele
jaren met veel plezier in Naarden.
Overblijven
Vlak voor de herfstvakantie verliep het overblijven, met name in de groepen 5 t/m 8, niet
op een prettige manier. Na diverse gesprekken met overblijfkrachten, leerkrachten én
kinderen is toen afgesproken dat de leerkrachten met de kinderen lunchen en dat de
overblijfkrachten aanwezig zijn op het schoolplein tijdens het spelen. Op die manier is er
de nodige rust gecreëerd. Tevens zijn er oproepen gedaan om het huidige overblijfteam
te versterken zodat er genoeg mensen zijn om de groepen te kunnen begeleiden tijdens
de lunch.
Als school hebben wij gekeken naar andere opties om het overblijven te kunnen
realiseren. Hier hangen echter grote prijskaartjes aan met bedragen die wij als
school niet kunnen betalen. De overstap naar een continurooster is een andere optie
die onderzocht is. Dit heeft echter niet de voorkeur van het team. In overleg met de
MR zullen wij hier komende week over doorpraten met elkaar.
In de tussentijd zullen we dus moeten kijken naar een goede manier van overblijven die
voor iedereen op een prettige manier verloopt.
Gisteren heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de overblijfkrachten en de
leerkrachten samen. Er is naar elkaar geluisterd en wederzijds begrip uitgesproken. Er
zijn nieuwe afspraken gemaakt om het overblijven gezamenlijk constructief op te
pakken.
Vanaf maandag a.s. zullen de overblijfkrachten het lunchen in de groep en het
buitenspelen weer gaan oppakken. De leerkrachten kunnen dan hun eigen lunchpauze
ook weer oppakken.
De trieste conclusie van dit gesprek is tevens dat er enkele kinderen zijn (en blijven) die
respectloos gedrag naar de overblijfkrachten vertonen. Met elkaar hebben wij
afgesproken dat als dit uw kind is, wij contact met u opnemen met het verzoek dit
gedrag bespreekbaar te maken. Mocht dit vervolgens niet verbeteren, zullen wij
overgaan tot het uitsluiten van uw kind tijdens het overblijven voor een bepaalde tijd.
Alleen met alle partijen samen (de overblijven, de leerkrachten, de kinderen en u als
ouders) kunnen wij zorgen dat het overblijven voor iedereen op een goede en prettige
manier verloopt. Wij rekenen op uw medewerking in dezen dus.
Communicatielijnen
Binnen onze school werken veel mensen. Wie is nu precies het aanspreekpunt voor welke
vraag?
Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder(s), is de leerkracht van uw kind. Bij hem of
haar kunt u met al uw vragen terecht als het gaat om het welzijn van uw kind en
onderwijszaken. De leerkracht kan u eventueel met specifieke vragen rondom zorg
verwijzen naar onze intern begeleider, Nicole v.d. Hemel. Zij coördineert alle zaken
rondom de zorg in de school.
Vragen omtrent administratieve zaken kunt u stellen aan Karin van Spanning:
(k.vanspanning@proceon.nl)
Zaken omtrent ICT-zaken en inloggen in de diverse systemen kunt u stellen aan onze
ICT-er Guido Bas: (g.bas@proceon.nl)
Mocht u op uw vragen bij de leerkrachten geen antwoord kunnen krijgen of heeft u
specifieke vragen aan de directie, kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Bedankt!
Dit jaar is er door de AC een nieuwe geluids- en lichtinstallatie aangeschaft omdat de
aanwezige op instorten stond. Met deze nieuwe apparatuur kan de school weer een
aantal jaar goed vooruit en de verschillende activiteiten zoals Sinterklaas intocht én
Sinterklaas op school, de projectweek, Kerst en het afscheid groep 8 goed ondersteunen.
Wij bedanken iedereen voor de bijdrage die deze aanschaf mogelijk maakte!
Zendingsproject
Even een update over ons zendingsproject: eind vorig jaar zijn we gestart om een
weeshuis voor meisjes in Oeganda te ondersteunen. Met de kaartenactie hebben we toen
1400 euro opgehaald. Een prachtig bedrag!
Voor de herfstvakantie hebben we alle zendingsbusjes geleegd en konden we 193,00
euro overmaken. Alle gevers bedankt daarvoor, maar het lijkt of het geven een
beetje naar de achtergrond is gegaan. Het is goed om te delen, dat mogen we de
kinderen ook leren. Het zou mooi zijn om de komende maand, waarin we elkaar
cadeaus geven, ook ons project in Oeganda niet vergeten!
Denkt u dus aan het meegeven van het zendingsgeld? Dank u wel!
Sinterklaasoptocht
Wat een ontzettend gezellige intocht van Sinterklaas was dat, op zaterdag 24 november.
En dat kwam natuurlijk ook vanwege de fantastische kar die gemaakt was door de
ouders van groep 5. Deze kar was uiteraard weer de mooiste, beste én gezelligste van de
gehele optocht! Chapeau voor en dank aan de ouders van groep 5 die dit superleuke
thema hebben uitgewerkt! Langs de route is ervan genoten een ook de kinderen kijken
terug op een fantastische avond.

Gegevens up-to-date
Herhaalde oproep: wilt er zorg voor dragen dat uw gegevens op de juiste manier bij ons
op school bekend zijn? Nog steeds is het zo dat als wij ouders proberen te bellen, blijkt
dat het nummer buiten gebruik is. Erg lastig wanneer uw kind een ongelukje heeft gehad
of ziek is. We rekenen op uw medewerking in deze. Dank u wel!

Schoolskiën en -snowboarden
De activiteiten commissie vraagt alvast jullie aandacht voor het NK schoolskiën en
-snowboarden 2019. De komende maand willen wij nagaan of er voldoende animo voor
is. Wil je alvast meer weten, mail dan met Friso van der Mark fpvandermark@gmail.com.
Voor de 35ste keer wordt de NK Schoolteams, in samenwerking met verschillende
skiclubs georganiseerd. Leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs
kunnen samen met hun klasgenoten meedoen aan de NK schoolteams ski & snowboard
en het opnemen tegen andere scholen uit de regio. Diverse skiclubs in Nederland
organiseren voorrondes van dit kampioenschap in samenwerking met de Nederlandse Ski
Vereniging. Na het regionale toernooi (voorrondes) mogen de winnende teams door naar
de landelijke finale die op 6 april 2019 plaatsvindt in SnowWorld Zoetermeer. De
voorrondes vinden plaats op 16 maart 2019 bij Wolfskamer Wintersport in Huizen. Van te
voren vinden er nog kwalificatietrainingen plaats. Iedereen die bij één van deze
slalomtrainingen een tijd neerzet is door naar de voorrondes (teamindeling is o.b.v.
snelste tijd). Deze data moeten nog bekend gemaakt worden.
Op de hoogte blijven
Ouderportaal
U kunt als ouder gebruik maken van het Ouderportaal. Hier kunt u o.a. zien wie de
leerkrachten en klasgenoten van uw kind(eren) zijn en de administratieve gegevens
bekijken.
Website
Op de website kunt u in het afgeschermde gedeelte informatie over de groep(en) van uw
Kind(eren) bekijken. Heeft u hiervoor (nog) niet de juiste inloggegevens, kijk dan
hieronder bij het kopje “vragen”.
Schoolapp
De Rehobothschool heeft een leuke app om u als ouders goed op de hoogte te houden
en te informeren over onze leerlingen. De schoolcode voor de App is Rehoboth_1411. De
App kunt u downloaden in de App store.
Vragen
Om inloggegevens te ontvangen of bij (inlog)problemen, kunt u zich wenden tot onze
ICT-er, Guido Bas. Guido is de leerkracht van groep 6 en is bereikbaar via
g.bas@proceon.nl

Wij wensen u een fijn en gezellig
Sinterklaasfeest!
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