Infobulletin april 2019
In deze editie:
 Terugblik open dag
 Jubileum
 Op de hoogte blijven
Voor in uw agenda:
 8 mei:
luizenpluizen
 9 mei:
bezoek onderwijsinspectie (zie infobulletin van maart 2019)
 13 mei:
vanaf deze week schoolzwemmen groep 8
 16 mei:
MR-vergadering
 20 mei:
start CITO-toetsweek 1
 27 mei:
start CITO-toetsweek 2
 28 mei:
fietsexamen groep 7
 29 mei:
studiedag team: alle kinderen zijn deze dag vrij
 29 mei:
het nieuwe infobulletin komt via de mail naar u toe
Uiteraard vindt u deze activiteiten ook op onze website!
Terugblik open dag
We kijken terug op een geslaagde open dag. Nog voor 09.00 uur meldden de eerste
geïnteresseerden zich al! En aan het eind van de dag stond de teller op ongeveer 25
bezoekers.
Het directe resultaat van deze dag waren 2 concrete inschrijvingen die dit dag gedaan
werden. En uiteraard hopen we nog een terugkoppeling te verwachten van alle andere
mensen die geweest zijn.
Groep 8 heeft deze dag de rondleidingen erg goed verzorgd, kregen we terug van
enthousiaste ouders!
Jubileum
Deze week werkte juf Ilse Baars precies 25 jaar in het onderwijs. En daar stonden we
uiteraard bij stil! Groep 3 zette hun juf in het zonnetje (of liever gezegd: “in het
bloemetje”) en in de groep werd een klein feestje gevierd om deze mijlpaal niet zomaar
voorbij te laten gaan.
Tussen de middag was er een gezellige en uitgebreide lunch voor alle leerkrachten en
vierden we dit jubileum met cadeaus, een lied en foto’s “uit de oude doos”. Juf Ilse, van
harte gefeliciteerd met deze prestatie! Op naar nóg 25 jaar juf!
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 fijne meivakantie!
Geniet ervan en geniet met elkaar!
Graag zien we iedereen weer uitgerust terug op
maandag 6 mei!

Rehobothschool Naarden Vesting – Westwalstraat 49 – 1411 PD - 035-6946240 rehobothnaarden@proceon.nl

