
 

 

 

 

 

 

 

Biddag woensdag 8 maart 
Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. In het de 

Nieuwe Kerk en het Maranathacentrum worden speciale kinderdiensten 

gehouden. Hartelijk welkom! Vooraf besteden we ook op school 

aandacht aan biddag met behulp van de bidddagmap van de HGJB, die 

overigens ook gebruikt wordt bij de voorbereiding van de diensten. 

 

Sociale-Veiligheid  
Sociale veiligheid is superbelangrijk op een basisschool. Wie zich veilig 

voelt, uit zich gemakkelijker en leert beter. Basisscholen zijn verplicht om 

het jaar bij leerlingen van de hogere groepen (vanaf groep 6), ouders en 

team te peilen hoe zij de sociale veiligheid op school ervaren. De 

leerlingen van groep 6 t/m 8, ouders en team hebben inmiddels een link 

gekregen. Via deze link komt iedereen bij een korte vragenlijst. Het 

invullen kost enkele minuten. Van harte uitgenodigd om hieraan mee te 

doen.  

Hebt u de informatie (infographic) over sociale veiligheid op school en bij 

onze stichting Prohles al eens gezien op de website? Deze is vernieuwd 

en de nieuwste versie staat er inmiddels op: 

https://www.rehobothschool-

katwijk.nl/pagina/436953/Sociale+Veiligheid 

Verder zijn we voornemens om in de tweede helft van het schooljaar te 

starten met een leerlingenpanel, waarbij uit iedere groep 5 t/m 8 twee 

klassenvertegenwoordigers zo ongeveer eens in de zes-zeven weken een 

vergadering hebben met een directielid over hoe zij vinden dat het de 
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weken tussen de vorige bijeenkomst en de bijeenkomst van dat moment 

is gegaan op school. 

 

Tiny Forest 
Ongeveer half maart zullen hoveniers namens de gemeente Katwijk 

beginnen met de aanleg van het kleine bos (Tiny Forest) langs het 

fietspad voor de school. En op 4 april is in principe “de Grote Plantdag” 

gepland, waarbij alle kinderen van de school een aandeel krijgen bij het 

planten van de boompjes en struikjes, die uiteindelijk moeten gaan 

uitgroeien tot een minibos. Groep 5a en 5b worden “opgeleid” door de 

IVN (Instituut voor Natuureducatie) tot Tiny-Forest-Rangers. Zij hebben 

ook een aantal namen bedacht voor het Tiny Forest, die te maken 

hebben met de namen van straten en gebouwen in Rijnsoever-West, nl. 

namen uit het heelal. De Gemeente Katwijk kiest uit de suggesties een 

passende naam en die naam komt op het infobord bij het Tiny Forest te 

hangen. We hopen dat het minibos heel blijft en daar zetten we ons 

samen met buurtbewoners en de gemeente Katwijk voor in. Een mooi 

stukje vergroening in plaats van saaie stoeptegels. Extra gelegenheid 

voor plenzen regenwater om snel de grond in te trekken. En een 

buitenklas middenin het Tiny Forest waar groepen in de buitenlucht les 

krijgen over alles wat er groeit, bloeit, kruipt en rondvliegt. Weer een 

mooie groene activiteit voor een Groene School. 

 

 

 

 

 

 

 


