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nieuwsbrief
Groep 8
Deze groep neemt dinsdagavond 16 juli afscheid met de musical Ren voor de robot. Morgenmiddag, 12 juli, zijn
grootouders om 13:30 uur welkom om het spel te bekijken. Maandagmiddag (13:30 u) en dinsdagmorgen (10:30
u) zijn er opnieuw voorstellingen; de leerlingen van de andere groepen en oud-leerlingen vormen dan het publiek.
Dinsdagmiddag is groep 8 vrij, ’s avonds ontvangen we de ouders om 19:30 en om 19:45 uur start de musical. Na
de musical vindt –na een korte pauze- het officiële afscheid plaats. Deze avond is bedoeld voor de leerlingen
van groep 8 en hun ouders. We vragen u voor de jongere kinderen oppas te regelen en deze niet mee te nemen
naar school.
Woensdagmorgen verwachten we de kinderen om 10:00 uur op school voor het opruimen en daarna gaan zij alle
groepen langs om afscheid te nemen. Is dat gebeurd, dan begint voor hen de vakantie.

Kleutergroepen
De kleuters sluiten hun project over cijfers en letters volgende week woensdag af. Zij doen dat door het
opvoeren van een mini-toneelstukje over ridders en kastelen. Dit optreden vindt plaats om 11:30 uur in de aula.
Ouders van deze kinderen zijn van harte welkom om dit mee te maken. De kinderen van groep 1/2a gaan
verkleed in pyjama en de kinderen van groep 1/2c mogen als ridder, prinses of superheld optreden. De
kinderen mogen deze kleren natuurlijk de hele morgen aan –ook de pyjama’s- , maar meegeven mag natuurlijk
ook. Voor de kleuters uit groep 1/2b is de kleding al op school.
Na de voorstelling moet het podium worden afgebroken; we hopen dat enkele ouders ons daarbij willen helpen.

Jaarplanning en leerlinglijsten
We hebben de jaarplanning voor het seizoen 2013-2014 af; u vindt ‘m als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Voor de zomervakantie wordt deze nog op onze website geplaatst. Op de eerste schooldag krijgt elke oudste
leerling uit een gezin deze planning op papier mee.
Eerder gaven we al het vakantierooster mee. Zoals u op bijgaande planning kunt zien, is de extra vakantieweek
voor de onderbouw gepland tussen Hemelvaart en Pinksteren. De groepen 1 t/m 4 hebben dan dus een lange
aaneensluitende periode vrij (van 29 mei t/m 9 juni).
Er zijn vier studiedagen in de kalender opgenomen: 18 november, 20 maart, 6 mei en 10 juli.
Ook de adresgegevens van de groep worden op de eerste dag na de vakantie uitgedeeld. De leerling-lijsten
worden al voor de vakantie gekopieerd. Wanneer er nog wijzigen zijn in uw adres of telefoonnummer kunnen die
verwerkt worden, mits u die uiterlijk volgende week dinsdagmorgen doorgeeft.

TSO
De medewerkers van de TSO (Tussenschoolse Opvang, ofwel: het overblijven) gaan ervan uit dat de kinderen
die dit jaar op vaste dagen overbleven, dat ook volgend jaar op die dagen zullen doen. Mocht dit niet zo zijn,
geeft u dat dan even aan op een briefje in het overblijfbakje alstublieft. Wilt u nieuwe kinderen aanmelden op
vaste dagen, dan kan dat ook via dat bakje; volgende week of in de eerste week na de zomervakantie.
Per dag kost overblijven op jaarbasis € 50,- per kind. U kunt dit in een keer betalen (in september), in twee
termijnen (€ 25,- per kind per dag, in september en februari), of in vier termijnen (€ 12,50 per kind per dag, in

september, november, februari en april). Er worden geen facturen verstuurd, dus we vragen u deze
betaling(en) zelf in te plannen. De TSO heeft een eigen bankrekeningnummer: 3098.35.585.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om kinderen incidenteel op een ‘losse’ dag te laten overblijven.
Voor dit jaar geldt dat van 19 gezinnen nog niet alle termijnen voor de TSO zijn betaald. Kijkt u het even na en
regelt u het voor de vakantie?

Gymrooster
Volgend seizoen beschikken wij weer op woensdagmorgen en vrijdag over de gymzaal in de Biezen. De gymtijden
zijn als volgt:
Groep 3: woensdagmorgen van 11:15 – 12:15 uur
Groep 4: woensdagmorgen van 10:15 – 11:15 uur
Groep 5: vrijdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur
Groep 6: vrijdagmiddag van 14:00 – 15:15 uur
Groep 7: vrijdagmorgen van 10:15 – 11:45 uur
Groep 8: vrijdagmorgen van 08:30 – 10:00 uur

Materiaal
In de schoolgids leest u op pagina 29 welke materialen de kinderen op de eerste schooldag moeten meenemen.
U vindt de schoolgids op onze website, maar voor het gemak kopieer ik de betreffende gegevens even:
De leerlingen moeten zelf zorgen voor het volgende materiaal:
 vanaf groep 3: plakstift, gum, liniaal (30cm), puntenslijper voor driekantige potloden en een schaar
 vanaf groep 6: zie groep 3, aangevuld met een multomap 23 rings met 10 tabbladen
 vanaf groep 7: zie groep 6, aangevuld met een heel eenvoudige agenda
Bij veel leerlingen puilen de laatjes uit van de spullen. Koopt u alstublieft niet meer dan nodig is; wanneer uw
kind graag ook viltstiften mee wil nemen mag dat wel, maar liefst geen grote series: 10 stiften is echt
voldoende. Bureaustandaards worden in geen enkele groep gebruikt. Wanneer kinderen liever met een Lamy-pen
of Stabylo schrijven dan met de vulpen die door school wordt verstrekt, dan is dat toegestaan.

In het kort
 We hebben een heel gezellig eindejaarsfeest achter de rug. Het team had hier totaal geen omkijken naar: dit
feest wordt al jaren volledig door de Ouderraad georganiseerd. De OR kreeg bij de uitvoering natuurlijk ook
hulp van andere ouders. Veel dank voor ieders inzet!
 Komt u vanavond ook naar onze schoonmaakavond? In groep 3 wordt er vanmiddag na 15:15 uur al gewerkt,
omdat beide juffen ’s avonds niet beschikbaar zijn. Wanneer u dan aanschuift, mogen de kinderen natuurlijk op
school blijven spelen.
 Volgende week maandag krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee. Er zijn geen
spreekavonden meer: wilt u de juf nog even spreken, neem dan contact met haar op.
 Op vrijdagmorgen 19 juli sluiten wij om 11:45 uur de deuren. Op maandagmorgen 2 september wordt iedereen
om 8:30 uur weer verwacht.
 Wilt u doppen van groentepotten en grote mayonaise- en augurkenpotten sparen? De kleutergroepen gaan
deze volgend seizoen in de techniekmaand gebruiken.
 De melkdrinkers krijgen de eerste dag na de vakantie lang houdbare melk, die voor de vakantie al geleverd
wordt. Abonnementen worden automatisch verlengd, m.u.v. de drinkers uit groep 8. Wilt u opzeggen, dan kan
dat via www.schoolmelk.nl. Aanmelden kan natuurlijk ook altijd.
 Op de eerste maandag na de zomervakantie worden de kinderen ’s middags gecontroleerd op hoofdluis.
 In de eerste week van het nieuwe seizoen is er nog geen zwemles.

Tenslotte
We hebben nog een week te gaan en dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie.

Tijdens het eindejaarsfeest werd ik door een vader aangesproken die mij vroeg of ik trots was. Ja, ik kon
volmondig beamen dat ik dat was. Al klinkt ‘trots’ naar iets dat ik zelf bewerkstelligd heb en dat is niet het
geval. Daarom verander ik het woord in ‘blij’. Blij ben ik met ‘mijn’ (lees: uw) kinderen die op het podium –door
twee drukbezette vaders opgebouwd!- optreden. Blij met kinderen uit groep 8 die de geluidsinstallatie
installeren, bedienen en na afloop weer opruimen. Blij met het gezellige sfeertje, met zo veel vrolijke kinderen,
hulpvaardige ouders, gebakken lekkernijen. Blij met de collega’s, die het druk hebben, maar toch ook weer
rondlopen om van de kinderen te genieten. En dat is dan weer zo’n moment waarop ik me realiseer, dat ik
bevoorrecht ben, om directeur te mogen zijn van de Rehobothschool!
Ik dank ieder voor de fijne samenwerking en voor het in ons gestelde vertrouwen. Ik kijk terug op een plezierig
jaar, waarin weer hard en goed is gewerkt. Waarin we als school weer verder gegroeid zijn in de richting van
Passend Onderwijs; onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte van elk kind. Natuurlijk zijn er ook fouten
gemaakt, maar gelukkig kan daar in goede harmonie over gesproken worden.
Ik wens u, namens het team, een heel ontspannen en goede vakantieperiode toe! En natuurlijk een behouden
vaart, of u deze vakantie nu in Boskoop doorbrengt of elders in de wereld.
Met een hartelijke groet, namens het team,
Gerda Figee

Ingezonden: zwemvierdaagse
In de week van maandag 2 september t/m vrijdag 6 september wordt in het Gouwebad De Sniep de
Zwem4Daagse georganiseerd. Dit is de eerste week NA de zomervakantie.
Iedereen die minimaal in het bezit is van een A diploma kan meedoen, jong en oud!
Er kan gekozen worden om 250 of 500 meter per dag te zwemmen. Dat zijn 10 of 20 banen in het
wedstrijdbad.
Er moet 4 dagen gezwommen worden, dus 1 dag kun je vrij nemen. Na deze 4 dagen verdien je een medaille!
Je bent van harte welkom tussen 16.00 – 20.00 uur.
Ook zal tussen 16.00 - 20.00 uur het recreatiebad geopend zijn zodat je na alle banen nog even kan
spelen/bubbelen. Het recreatiebad is alleen open voor de deelnemers van de zwem4daagse.
De kosten zijn € 10,00.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de receptie van het Gouwebad De Sniep en op de site van het
Gouwebad De Sniep.
Informatie : 0182-630444 of www.gouwebaddesniep.nl

