
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2022 
We hebben voor de vakantie weer een prachtige Kerstviering kunnen 

houden in de Nieuwe Kerk, die op een paar hoeken na weer vol zat. De 

collecte heeft 760 euro opgebracht. Daarvan gaat 350 euro naar de 

kerkrentmeesters om de onkosten voor het gebruik van de Nieuwe Kerk 

te kunnen dekken. De 410 euro die dan nog overblijft gaat naar de 

diakonie van de Hervormde Gemeente, zodat dit geld vervolgens ook 

weer naar allerlei goede doelen gaat. 

 

Citotoetsen 
In de 2e helft van januari worden “traditioneel” de cito-midden-toetsen 

afgenomen vanaf groep 3. We kunnen dan weer zien hoeveel de 

leerlingen zijn gegroeid in hun ontwikkeling ten aanzien van lezen, taal 

en rekenen. Mocht extra begeleiding nodig zijn, dan geven we die in de 

groep zelf of soms ook buiten de groep. We kunnen ook zien of de 

groepen en ook de school een beetje “op niveau zitten” vergeleken met 

scholen die ongeveer dezelfde schoolbevolking hebben. 

 

Geboren: Febe ten Hove 
Op 6 december is ten huize van 

juf  Rianda ten Hove en haar 

man een dochtertje geboren, 

die gaat luisteren naar de naam 

Febe. Het gaat goed met 

moeder en kind.  

Op het geboortekaartje staat 

onder andere Openbaring 4: 11 

Nieuwsflits Jan./Febr. 

 



“U komen alle lof, eer en macht toe, HEER, onze God, want u hebt alles 

geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.” 

En zo’n tekst kan zo maar prachtig van toepassing zijn op de geboorte 

van Febe. 

 

Groene School (1): 2 schoolthema’s per jaar 
We willen graag meer en meer een Groene School worden. Voor meer 

info, zie hiervoor de info op onze website https://www.rehobothschool-

katwijk.nl/pagina/439239/Groene+School 

Ieder schooljaar besteden we door de hele school aandacht aan twee 

Groene-School-thema’s. In oktober hebben we in combinatie met de 

kinderboekenweek al de Gi-Ga-Groene kinderboekenweken gehad. In de 

week van 6 t/m 10 februari gaan we het hebben over energiebesparing. 

Een nogal actueel thema, lijkt ons. 

 

Groene School (2): zonnepanelen 
Over energiebesparing gesproken: u heeft ze misschien al op onze 

schooldaken op het zuiden zien liggen. Ruim 80 zonnepanelen zullen 

meer en meer de Rehobothschool van elektriciteit kunnen voorzien, en 

daarmee sparen we heel wat energie uit die door kolencentrales wordt 

opgewekt. En daarmee wordt ook aardig wat CO2-uitstoot voorkomen. 

Technologische ontwikkelen zullen er steeds meer voor zorgen, dat olie, 

aardgas en steenkool niet meer nodig is. Zeker als we over een aantal 

jaar kans zien de opgewekte energie op te slaan in grote batterijen, zodat 

deze elektriciteit ook kan worden gebruikt als de zon niet schijnt. In de 

hal komt nog een scherm te hangen, waarop in keurige grafiekjes te zien 

is hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt, gebruikt en terug wordt 

geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Ook speciaal bedoeld om 

leerlingen uit de hogere groepen hier inzicht in te laten krijgen. 

 

Groene School (3): Warme truiendag 
Ter afsluiting van de schoolbrede projectweek over energiebesparing, 

sluiten we aan bij de landelijke warme-truien-dag op 10 februari. We 

zetten op deze dag de verwarming een paar graden lager, komen met 

een dikke trui (twee over elkaar mag ook) op school en kunnen naar 

verwachting zo de dag goed doorkomen. En ondertussen 
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energiebesparing aan den lijve ervaren. En ook uiteraard het hier met 

elkaar over hebben. Waar zit dan die besparing en over hoeveel 

besparing hebben we het eigenlijk als op één dag de verwarming één 

graad, of twee of drie graden lager staat? Meer info op 

www.warmetruiendag.nl 

 

Eerste rapport 
Op donderdag 9 februari gaat het 1e rapport uit. We verwachten alle 

ouders (in ieder geval één ouder per gezin) op school voor het tien-

minutengesprek met de groepsleerkracht(en) in de week daarna. 

Afspraken worden tegen die tijd weer via Parro gemaakt. 

 

Voorjaarsvakantie 
Van zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart hebben we 

voorjaarsvakantie. Vrijdag de 24e heeft groep 5 t/m 8 een continurooster 

van 8:45 uur tot 14:00 uur. Alle leerlingen van genoemde groepen eten 

dus tussen de middag op school. Het is de bedoeling dat zij hiervoor zelf 

een lunchpakketje meenemen naar school. 

Fijne vakantie vast! 

 

Vakanties 2023-2024 
Deze zijn inmiddels Katwijk-breed vastgesteld en staan op onze 

schoolsite. Let wel (en we zeggen het er altijd maar even bij voor alle 

zekerheid): de zomervakantie die onderaan in het lijstje met 

schoolvakanties voor het volgende schooljaar staat, is niet de 

aankomende zomervakantie, maar de zomervakantie van 2024! 

Direct naar de vakantiepagina? Klik op: https://www.rehobothschool-

katwijk.nl/pagina/432718/Vakanties 
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