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Op 9 juli kennismaking met de nieuwe juf of meester.

De groepsindeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1
Juf Schaap (ma. t/m wo.mo. en vr.mo.)
Juf Zuijderduijn (do.) [instroom 4-jarigen tot 1 juni 2020!]
Groep 1/2a Juf van Heuvelen (ma. en di./ na begin okt. Juf van der Meij)
Juf van der Meer (wo.mo.)
Juf van Delft (do. en vr.mo.)
Groep 1/2b Juf Haasnoot (hele week; na begin okt. Juf van Heuvelen ma-di)
Groep 3a
Juf M. van Duijn (ma. en di.)
Juf van Marsbergen (wo. t/m vr.mo.)
Groep 3b
Juf Kloos (di.mi., wo.mo. do. en vr.mo.)
Juf van Egmond (ma. en di.mo.)
KIJKMIDDAG
Op dinsdagmiddag
Groep 4
Juf Hoek (ma.)
9
juli
a.s.
van13:30 - 14:30 uur maJuf de Visser (di. t/m vr.mo.)
ken de kinderen een uurtje kennis
Groep 5a
Juf van der Zwan (hele week)
met hun nieuwe juf of meester. De
Groep 5b
Juf ten Hove (hele week)
nieuwe groepen starten om 13:30 uur
Groep 6a
Juf Bregman (ma. t/m wo.mo.)
meteen in hun nieuwe lokaal. De
leerlingen
van groep 2 t/m 7 zoeken
Juf van Rijn (do. en vr.)
om 13:25 uur na de 1e bel op het
Groep 7a
Juf de Vries (ma, do. en vr.)
grote
plein hun nieuwe juf of meester
Juf Boogert (di. en wo.mo.)
op. Groep 8 is vrij
Groep 7b
Meester Aandewiel
deze middag.
(ma. t/m wo.mo. en vr.mi.)
Juf C. van Duijn (do. en vr.mo.)
Groep 8a
Juf van der Zalm (ma. t/m wo.mo. om de week)
Meester Haasnoot (wo.mo. om de week, do. en vr.)
Groep 8b
Meester ter Heide (ma., di., wo.mo.)
Meester van Egmond (do.)
Juf Westhuis (vr.)
Juf Anouk van der Zwan is een nieuwe juf. We wensen haar heel veel succes!
Juf Corrie van Duijn gaat vanaf eind september met zwangerschapsverlof. Hier
met nog een vervanger voor gevonden worden.
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Wie zijn er nog meer voor uw kinderen aan het werk?

In het onderwijs noemen we de groepsindeling “formatie”, omdat het bij het
verdelen van de werkzaamheden in een schooljaar om meer werkzaamheden
gaat dan alleen de groepstaken van een juf of meester. Zo zijn er ook taken
voor het extra begeleiden van kleine groepjes kinderen (Remedial Teaching en
plusgroepen), klassenassistentie, managementondersteuning (veelal administratief werk), vakleerkrachten en ICT-(computer)taken.Verder proberen we aankomend schooljaar het geld dat we hebben gekregen voor het verlichten van
de werkdruk in het basisonderwijs opnieuw te besteden aan extra klassenassistentie voor de groepen; vooral voor de onderbouw. Verder kunnen we o.a.
de beide groepen 3 er klein mee houden. Mocht er in de loop van het schooljaar meer geld beschikbaar komen, dan gaat dat naar ondersteuning van de
grootste groepen in de vorm van vakonderwijs. Maar daar moeten dan ook
maar weer mensen voor beschikbaar zijn.
Vooralsnog ziet het er voor wat betreft de net beschreven taken als volgt uit:
•
Juf Harrison gaat ook volgend schooljaar twee ochtenden meer werken in
het kader van de werkdrukverlichting voor m.n.de grotere onderbouwgroepen, waaronder de plusgroep onderbouw. Zij is op dinsdag de hele
dag, woensdagochtend en donderdagochtend onderwijsassistent.
•
Meester van Leeuwen blijft gym geven op dinsdag en vrijdag en wordt ook
gymmeester op de Oranjeschool, meester van Egmond blijft ICT-er, meester Haasnoot adjunct-directeur en meester Westhuis directeur (deze laatste van zowel de Rehobothschool als de Oranjeschool).
•
Meester Haasnoot en meester Westhuis vormen het ManagementTeam
Onderwijsorganisatie en -Beheer.
•
Meester Westhuis doet alle taken die met personeel te maken hebben.
•
Juf Boogert (maandag en donderdag) en juf Kloos (maandagmorgen en
dinsdag) blijven de Intern Begeleiders en blijven ook in het Management
Team Onderwijsbeleid en Interne Begeleiding.
•
Juf Westhuis (1 ochtend per week), juf de Visser (gemiddeld een halve
ochtend per week) en juf Haasnoot (½ dag per week vanaf 1 oktober)
doen Remedial Teaching en de plusgroepen.
•
Meester van Egmond heeft ICT-taken op de Rehobothschool en de Oranjeschool.
•
Juf Haasnoot doet vanaf oktober eveneens ICT-taken, m.n. nieuwe ICTmogelijkheden toepassen en plusgroepen. Zij is zwanger (Gefeliciteerd!)
en dat zal in de loop van het schooljaar waarschijnlijk nog wel wat wijzigingen geven op dit gebied alsook bij de groepen 1/2.
•
Juf van Egmond ondersteunt iets meer dan een halve dag in de week de
directie op administratief gebied (bijvoorbeeld de leerlingenadministratie
en de meeste verlofaanvragen).
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Wilt u in in de
zomervakantie
de
haren van uw
kind af en toe even kammen met
de luizenkam?
Dit schooljaar hebben we de kinderen ook niet meer op vaste momenten na een vakantie gecheckt
op hoofdluis of neten. Ouders die
het zelf hadden ontdekt (3x in 3
verschillende groepen in het hele
schooljaar; dat is heel weinig!),
meldden dit bij de leerkracht, vervolgens meldden wij dit weer bij de
ouders van de groep en twee weken later vond op school de controle plaats. Deze manier van doen
handhaven we daarom maar volgend schooljaar, want het werkt op
dit moment blijkbaar afdoende.

Een medewerker van
het CJG houdt op 2 en 16
juli spreekuur in één van de
kamers op de eerste verdieping. Voor vragen over
opvoeding en sociaalemotionele ontwikkeling
kunt u bij hem ofhaar terecht tussen 15:30 en
16:00 uur.

AFRONDENDE ACTIVITEITEN VAN HET SCHOOLJAAR.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

1 t/m 3 juli: fietsles (gr. 1/2ab) en verkeerswandelingen groep 3 t/m 6.
8 juli: eindrapport mee naar huis
9 juli: Kijkmiddag van 13:30—14:30 uur.
10 juli: vossenjacht rondom de school; groep 8-ers zijn de vossen, groepjes kinderen sporen de vossen op. (Mail met meer info en vraag om ouderhulp volgt.)
De week van 15 juli: gesprekken met ouders over het laatste rapport
op uitnodiging van de groepsleerkracht of op aangeven van ouders. (Brief
volgt.)
15 juli ‘s morgens: strandochtend groep 8.
15 juli ‘s avonds: schoonmaakavond. Alle hulp is welkom!!!
17 juli ‘s morgens: generale repetitie musical groep 8 in het Maranathacentrum met de kinderen uit groep 3 t/m 7 als publiek.
17 juli: afscheid groep 8. (‘s Morgens “snoepstrooien” in de klassen en ‘s
avonds afscheid met ouders in het Maranathacentrum.)
18 juli: strand”dag” groep 3 t/m 7. Continurooster voor de hele school
tot 14 uur, zodat alle kinderen tegelijk “uit” zijn. (Mail met meer info
volgt.) Groep 1c is vrij i.v.m. verhuizing van groepen.
19 juli: groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij, zodat alle kinderen tegelijk om 12:15
uur met de zomervakantie beginnen, die duurt tot en met 1 september.
2 september: 1e schooldag schooljaar 2018-2019.
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Over het wel en wee op school.
Op 3 juli ‘s avonds nemen we als team afscheid genomen van juf Barnhoorn.
We wensen haar alle goeds toe en Gods zegen samen met haar man, kinderen
en kleinkinderen. Op diezelfde avond vieren we dat juf Bregman en juf van Egmond 25 jaar in het onderwijs hebben gewerkt. Een mijlpaal. Gefeliciteerd!
Het gaat nog niet geweldig met juf Marjon van Duijn. Hopelijk knapt ze voldoende op voor een goede start in groep 3 en zal de zomervakantie voldoende rust en ontspanning bieden.
Een jaar geleden schreef ik dat ik nog zelden zo’n ingewikkelde formatie had
meegemaakt als voor dit schooljaar. De formatie voor komend schooljaar was
zeker zo ingewikkeld, omdat nu de druk van het lerarentekort in Nederland
werkelijk voelbaar was. Juf van der Zwan kon bijvoorbeeld kiezen uit drie passende scholen en heeft, na een proefles en een sollicitatiegesprek, gelukkig voor
de Rehobothschool gekozen. Uiteraard moet bij de formatie van een relatief
grotere school met alle wensen, voorkeuren, verloven, verplichtingen, werkdagen, taakomvangen en budgetten rekening gehouden worden en dat zorgt voor
een boeiend en ingewikkeld proces dat in maart begon. Maar we zijn er toch
weer uitgekomen met elkaar!
De schoolreizen, het schoolkamp groep 8, de sportochtend en -middag waren
ook dit jaar een succes. Het was prachtig weer (alleen bij het schoolkamp had
het weer op woensdag beter gekund), de sfeer was opperbest en iedereen is
weer heelhuids thuisgekomen. Mede dankzij de hulp van de vele hulpouders en
soms hulpopa’s en –oma’s. Heel erg bedankt voor uw hulp!!! (We kunnen niet
zonder!)
De Come4Sports-week viel een beetje beroerd in de week na Pinksteren en
ook het kamp van groep 8. Dat moet volgend jaar anders of, als het niet anders
kan, zeggen we het af.
Nog een paar drukke, maar ook gezellige weken en dan is het zomervakantie.
Ik moet daarbij denken aan de eerste regel van dat mooie nieuwe gezang: “Ga
met God en Hij zal met je zijn.” Een hele goede en ontspannende vakantie toegewenst!
Meester Kees Westhuis

In de week van 8 juli liggen in de hal de gevonden voorwerpen van dit schooljaar die
tot nu toe niet zijn opgehaald. Wie het is
vergeten krijgt genoemde week de laatste
kans, voordat e.e.a. wordt weggebracht.
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Tot 1 oktober nog ruimte voor pasgeboren broertjes of zusjes.
We hebben besloten om vanaf 1 oktober a.s. t/m 1 oktober 2020 opnieuw
niet maximaal 32, maar maximaal 60 kinderen in te schrijven die in genoemde
periode worden geboren. Zodra deze kinderen naar school gaan, stromen er
flink wat kinderen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Met de groep inschrijvingen 2019-2020 zouden we dan - zodra deze kinderen in groep 3 zitten - twee
groepen 3 kunnen maken.

Vanaf 19:00 uur wordt iedereen van harte uitgenodigd
op school om in of bij de groep van uw kind mee te
helpen met schoonmaken, in het bijzonder die plekken
die niet of zelden door de schoonmakers (kunnen)
worden schoongemaakt.
Heeft u meerdere kinderen, wilt u dan even kijken in
welke klas de minste hulp is en daar dan helpen? Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd! (En hygiëne!)

Volgende week is de nationale zwemvierdaagse. Op zich niet zo bijzonder, zou
u zeggen. Maar dit jaar maakt groep 8 van de Rehobothschool het bijzonder.
Zij gaan namelijk zwemmen voor het goede doel.
Geïnspireerd door Maarten van der Weijden, die de 11 stedentocht heeft gezwommen, zwemmen zij, ook om geld op te halen voor de Maarten van der
Weijden Foundation. Deze stichting gebruikt het geld om onderzoek te doen
naar kanker.
Wilt u ook sponsoren? Spreek een kind uit groep 8 aan of loop even binnen
bij groep 8. Elke donatie is welkom. We hopen op een mooi eindbedrag en een
sportieve week. Groep 8, heel veel succes!

