Nieuwsflits Februari 2022

Wel en wee
Corona hakt er flink in op het moment. Begin deze week was al in het nieuws dat een
kwart van het onderwijspersoneel thuis zit. Ook al is omicron niet de meest heftige
variant; het personeel met corona heeft meestal toch wel serieuze klachten. En
daarmee zitten helaas ook regelmatig groepen thuis, omdat er nauwelijks vervanging
is. Ik schreef al eerder dat dit wettelijk niet meer dan zeven dagen per schooljaar
mogen zijn. Maar we proberen serieus om de pijn zo veel mogelijk te verdelen en
proberen na een dag of vijf al een andere groep vrij te geven om dan een
vrijgeroosterde leerkracht in te laten vallen. Streven is om geen enkele groep aan
meer dan vijf dagen te laten komen. Dus niet dat één groep aan het eind van het
schooljaar zeven dagen vrij is geweest en andere groepen nog maar ééntje. Dat we
het hier überhaupt over moeten hebben is natuurlijk echt niet leuk. Het is heel vaak
kiezen uit de minst beroerde oplossing. Langzamerhand denk je (ik wel tenminste):
laten we het dan allemaal maar zo spoedig mogelijk krijgen, dan zijn we een tijdje van
alle gedoe af hopelijk.
Deze nieuwsflits had ik overigens vorige week al willen laten uitgaan, maar toen was
ik zelf uitgeschakeld door corona. Terwijl ik dit schrijf, zit ik nog steeds met klachten
thuis.
In januari hebben we online afscheid genomen van juf Marjon van Duin. Zij is meer
dan twee jaar afwezig geweest als leerkracht van de Rehobothschool en is helaas voor
het basisonderwijs op dit moment arbeidsongeschikt verklaard. Achter zo’n zakelijk
zinnetje gaat trouwens heel wat leed schuil. Want we hadden na een jaar zo gehoopt
dat het allemaal nog goed zou komen. En dan moet je in deze coronatijd ook nog op
een “koele manier” afscheid nemen. We hadden liever een “coole manier” gezien.
Marjon heeft in ieder geval als afscheidscadeau een mooi persoonlijk sieraad gekocht
als aandenken aan de ongeveer dertig jaar die ze altijd met veel plezier op de
Rehobothschool heeft gewerkt.
Met juf Esther de Visser gaat het helaas dezelfde kant op. Ook zij is inmiddels twee
jaar afwezig en zit op dit moment in een traject om eveneens voor dit moment

arbeidsongeschikt verklaard te worden voor het basisonderwijs. Hoe een paar stoten
tegen het hoofd een hersenschudding kunnen veroorzaken die je maar moeilijk te
boven komt… Ook voor haar hadden we zo gehoopt na een jaar dat het weer goed zou
komen. Maar in april vorig jaar bleek dat herstel veel en veel te langzaam ging,
ondanks alle inspanningen van de kant van juf de Visser.
Juf de Vries is al vanaf eind december bezig met bestralingen en chemokuren. Het is
een zwaar traject. De bijwerkingen blijven niet uit en de juf voelt zich heel moe. De
artsen hebben aangegeven dat de tumor al geslonken is en dat is mooi nieuws. Juf de
Vries weet zich gedragen door haar hemelse Vader en ze mag veel rust ervaren. Ze
bedankt iedereen voor het meeleven, op welke wijze dan ook. Het doet haar erg goed.
Blijft u vooral voor haar bidden en een kaartje is uiteraard welkom; Paul Krugerstraat
34, 2225 ZL Katwijk.
Ook met juf Liane Harrison gaat het naar omstandigheden redelijk. Hoewel van een
geheel andere orde dan juf de Vries (juf Harrison is helaas overspannen geraakt), is
zij weer langzaamaan aan het opbouwen op school met een paar uurtjes per week.
Maar nu even niet, want ze zit nu met corona thuis. Haar hele gezin trouwens.
We bidden genoemde juffen Gods onmisbare zegen en een goed herstel toe. Hoe
verschillend de aandoeningen en het tempo van het herstel ook zijn.

Eerste rapport en 10-minuten-gesprek
De tijdstippen van de uitgave van het rapport en de daaraan gekoppelde 10-minutengesprekken zijn een week opgeschoven. U vindt de nieuwe data in de parro-agenda en
wordt ook via de parro nog uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van
uw kind.

Schooltijden vanaf 7 maart
Na de voorjaarsvakantie vanaf maandag 7 maart gaan we weer, net als de
Oranjeschool en de Groen-van-Prinstererschool, over op het “normale rooster” van
8:45 – 15:30 uur, met een middagpauze van 12:15 – 13:30 uur.

Juda van Rijn geboren

Op 14 januari j.l. is Juda van Rijn geboren. De ouders, juf Willemieke van Rijn en haar
man Nico, zijn verwonderd en blij dat zij Juda uit Gods hand mochten ontvangen, zo
is op het geboortekaartje te lezen. Grote broer Julian is ook verguld met zijn broertje.

Bedankt!

De versierde en gevulde schoenendozen zijn in verschillende opzichten goed terecht
gekomen, blijkens ook de foto hierboven! De dozen zijn uitgedeeld in Kobrin en
omgeving (Wit-Rusland) aan kinderen die enorm blij zijn gemaakt met de inhoud.

Voorjaarsvakantie
Over twee-en-een-halve week is het alweer voorjaarsvakantie en wel van 26 februari
t/m 6 maart. Zoals u gewend bent, houden we geplande eindtijd van een
continuroosterdag voor een vakantie aan. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn 25
februari dus om 14:00 uur vrij.

Kerk- en schooldienst
Vast een vooraankondiging: Op zondagmorgen 13 maart hopen we eindelijk weer een
Kerk- en schooldienst te kunnen houden in de Pniëlkerk. Nadere bijzonderheden
volgen.

De schoolontwikkeling gaat door
Hoewel door de omstandigheden niet zo snel als gehoopt, gaat ondertussen de
schoolontwikkeling op de achtergrond gewoon door. Om even een opsomming te
geven waar we zoal dit schooljaar mee bezig zijn:
• We proberen nog meer rekening te houden in de hogere groepen met de
steeds grotere verschillen in ontwikkeling die te zien is door de schooljaren
heen. Hier zijn we jaren geleden mee begonnen door extra instructie te geven
aan kinderen die het moeilijk vinden om het groepsniveau te volgen. Daarna
hebben we meer gerichte begeleiding opgezet voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid in de vorm van Pluswerk in de
groep en de Plusklas buiten de groep. Dit jaar bekijken we of het mogelijk is
om een Klusklas op te zetten, voor bovenbouwleerlingen die duidelijk laten
zien dat zij praktisch-begaafd zijn, zoals dat tegenwoordig mooi heet. Kinderen
die vooral leren door dingen te doen. Om zo voor iedereen de motivatie om te
leren zo hoog mogelijk te houden of te krijgen.
• De afgesproken werkwijze en gebruikte methodes rondom Mediawijsheid, de
Kanjertraining en Wonderlijk Gemaakt staan regelmatig op de agenda van de
bouwvergaderingen. Om ervaringen uit te wisselen en ervoor te zorgen dat
deze lessen goed worden gegeven. Dat geldt ook voor de nieuwe
muziekmethode 123Zing, de methode voor creatieve vorming Laat Maar Zien
en de manieren van lesgeven vanuit Teach Like A Champion.
• Verder hebben we ons als team bezig gehouden met corrigeren van gedrag,
belonen en straffen, Concentratie & AD(H)D en Grensoverschrijdend gedag
i.s.m. de GGD.
• Op het gebied van ICT maken we ontwikkelingen door op het gebied van het
effectief gebruik maken van het leerlingenadministratiesysteem Parnassys,
ontwikkelen we een nieuwe website, worden de leerkrachtenvaardigheden
vergroot, en gaan we “serverloos (“in the cloud”) werken”.

• We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor Voortgezet
Technisch Lezen. Mogelijk in combinatie met Begrijpend Lezen.
• Op het gebied van Godsdienstige Vorming zijn we bezig met de uitwerking van
onze visie op de christelijke identiteit en bespreken “dilemma’s” waar je als
school tegenaan kunt lopen. Verder stellen we nieuwe richtlijnen op voor
Psalmen, Gezangen en Geestelijke liederen. Voorts onderzoeken we of de
huidige methode Startpunt eventueel vervangen moet worden door een andere
methode voor Godsdienstige Vorming.
• Ook dit schooljaar zullen de sociale-vragenlijsten weer uitgezet worden
richting bovenbouwgroepen, ouders en teamleden met de centrale vraag hoe
het sociale klimaat op de Rehobothschool wordt ervaren. Waar actie is
gewenst, zullen we actie ondernemen.
• Tenslotte bereiden we ons voor op het ontwikkelen van activiteiten die we
volgend schooljaar, mogelijk nog dit schooljaar, willen houden rondom het
meerjarenproject “De Groene School”, met aandacht voor het klimaat dichtbij
en wereldwijd. Met op de achtergrond steeds de vraag: Hoe kun je zelf de
klimaatverandering zijn?
Met een hartelijke groet,
namens het team,
Kees Westhuis

