Infobulletin december 2018
In deze editie:
 Nieuws uit het team
 Op de hoogte blijven
Voor in uw agenda:
 7 januari:
studiedag team: alle kinderen zijn deze dag vrij
 8 januari:
08.25 uur: start 2019 en jubileumjaar
 9 januari:
luizenpluizen
 17 januari: overblijfoverleg
 21 januari: deze week wordt gestart met het afnemen van de CITO-toetsen
 23 januari: Start Nationale Voorleesdagen
 24 januari: 18.30 uur MR-vergadering
 25 januari: het nieuwe infobulletin komt via de mail naar u toe
Uiteraard vindt u deze activiteiten ook op onze website!

De decembermaand. Het kalenderjaar 2018 is bijna ten einde. Nog een enkele viering,
lunch en/of borrel, zaken opruimen en dan de deur even achter je dicht trekken om,
omringd met dierbaren, te genieten van de laatste dagen van het jaar.
In november werd het einde van het jaar al ingeluid met de Sinterklaastijd. De school
zag er heel gezellig uit. Het Sinterklaasfeest zelf was, zoals het woord het al zegt, één
groot feest voor alle kinderen. In groep 1 t/m 5 genoot de Sint van enkele optredens van
kinderen en de kinderen genoten op hun beurt weer van de spannende verhalen uit Sints
boek. Uiteraard was iedereen blij met de mooie cadeautjes en de mooie surprises die
gemaakt zijn.
Toen Sint vertrokken was, gleden we naadloos over in Kerstsferen. Wat fijn dat de school
ook toen zo mooi versierd was!
We kijken tevens terug op een sfeervolle kerstviering in een volle Grote Kerk. Wat fijn
dat er zoveel ouders en andere belangstellenden aanwezig waren!
En wat was het gezellig in de groepen tijdens het kerstdiner! Aan het maken van het
eten voor het buffet was veel aandacht besteed en er werd door alle kinderen volop
gesmuld van al het lekkers.
Op het plein was het gezellig druk met ouders. Live muziek van ouders, een heerlijk
stukje kerstbrood of kommetje erwtensoep, een glaasje glühwein: alle ingrediënten
waren aanwezig voor een fantastisch samenzijn! Het sneeuwde zelfs!
Als klap op de vuurpijl werd er vandaag ook nog geschaatst in Bussum door de groepen
3 t/m 8!
Het tweede deel van het jaar gaan we opnieuw zorgen voor goed onderwijs, een fijne
sfeer op school en mooie momenten met elkaar.
Het hoogtepunt van 2019 wordt de verjaardag van de school: de school mag 125
kaarsjes uitblazen en dat laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan! De
voorbereidingen voor dit feest zijn al in volle gang en op de eerste schooldag van 2019

zullen we de aftrap voor het feest doen. Verderop in dit infobulletin leest u meer
hierover.
Wij kunnen u als ouder niet vaak genoeg bedanken! Wij zijn u dankbaar voor uw inzet en
hulp tijdens de diverse activiteiten. Zonder u is het simpelweg niet mogelijk om de
kinderen te laten genieten van feestjes en uitjes. Fijn dat wij op een gezelschap van
helpende handen kunnen en mogen rekenen! Ook in 2019 hopen we dat u zich wil blijven
inzetten voor de school. Vele handen maken immers licht werk.
En dan is het morgen om 12 uur vakantie! Heerlijk genieten van 2 weken geen wekker
en even relaxen met elkaar. We kijken met een tevreden gevoel terug op het eerste deel
van dit schooljaar. De sfeer op school is erg goed en positief. Iets waar we iedere dag
van genieten als we met uw kind(eren) aan het werk zijn. Dank voor uw vertrouwen in
de school en dank dat u als ambassadeur van onze school nieuwe ouders de weg naar
onze school wijst!
Geniet van de laatste dagen van 2018. Dat ze warm en gezellig mogen zijn!
Op naar een mooi 2019!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Mirthe Top
Nieuws uit het team
Na de vakantie een aantal wisselingen in groep 5:
 Morgen nemen wij afscheid van juf Anne Mirjam Verschoor. Zij gaat na de
vakantie werken op de Klimopschool in Hilversum. Uiteraard wensen we haar daar
een goede start en veel (werk)plezier. Bedankt voor bijna 20 jaar
Rehobothschool! U kunt Anne Mirjam vrijdag 21 december om 12.00 uur gedag
zeggen in het lokaal van groep 5.
 Voor Anne Mirjam is een goede opvolger gevonden: Annemijn Drupsteen. Zij is
ruim 12 jaar werkzaam als leerkracht, waarvan een gedeelte in het reguliere
onderwijs en een ander gedeelte in het NT2 onderwijs in het buitenland. We
wensen Annemijn een fijne en goede tijd toe op de Rehobothschool!
 Na de kerstvakantie zal Margriet Serreli weer terug komen van haar
zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Welkom terug Margriet! Fijn dat je er weer bij bent!
Opening nieuwe jaar
Zoals u heeft kunnen lezen, bestaat onze school in 2019 maar liefst 125 jaar! Uiteraard
zullen we in het tweede deel van dit schooljaar uitgebreid stil staan bij 125 jaar
Rehobothschool en gaan we dit verjaardagsfeest eind juni uitgebreid gaan vieren met
elkaar.
Op de eerste schooldag van 2019, dinsdag 8 januari, zullen wij om 08.25 uur de aftrap
voor het feest geven. U blijft toch ook even kijken hoe we dat zullen doen en hoe we op
school het nieuwe jaar openen? U bent van harte welkom!
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
Verlanglijst voor God
Was God maar net als Sinterklaas.
Dan waren we gauw klaar.
We dienden een verlanglijst in
met wensen voor dit jaar.
We zetten ‘vrede’ bovenaan.
Daarna op nummer twee:
‘een beetje liefde voor elkaar’,
want dat valt lang niet mee.
En ‘niemand honger’, dat wordt drie.
‘Geen tranen en gepest’,
die komen op de vierde plaats
en daarna volgt de rest:
‘wat meer waardering’ en ‘respect’
en graag ‘wat minder druk’,
en ook ‘voor ieder mens een vriend’,
en verder: ‘veel geluk’.
Was God maar net als Sinterklaas.
Dan waren we gauw klaar.
Dan kregen we het zo cadeau,
één nachtje slapen maar!
Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp,
want iedereen springt in:
jij maakt een pakje voor je broer
en hij voor zijn vriendin.
Wie zet zich ook zo in voor God?
Het klinkt misschien wel raar,
maar toch: wie wil er ‘hulpgod’ zijn?
Wie maakt er iets van waar?
Wie wordt een vriend? Wie toont respect?
Breng jij geluk misschien?
Dan zijn we vast massaal verrast
door wat we morgen zien.

Wij wensen u een fijne kerstvakantie!
Geniet ervan en geniet met elkaar!
Tot dinsdag 8 januari!

