Nieuwsflits Juli
Creatief op het prikbord in de hal
door Jacqueline de Vreugd.

Het laatste nieuws voor de laatste twee weken van het schooljaar weer even op een
rijtje:
Juf Joke de Vries
Het gaat goed met juf Joke de Vries. Ze heeft inmiddels te horen gekregen dat de
behandelde tumor niet meer te zien was en dat is geweldig nieuws. Ze maakt ook al
weer grote sprongen bij het re-integreren op school en kan na de zomervakantie naar
verwachting op maandag en vrijdag gewoon weer lesgeven in groep 6.
Geboorte Milou
Op 18 juni j.l. heeft juf Janine
Guijt een dochter gekregen. Ze
heet Milou. Vader Willem, moeder
Janine en zus Fenna zijn
supertrots op hun nieuwe dochter
en zusje. Van harte gefeliciteerd!
“Nog voordat je bestond, kende
Hij je naam”, staat er op het
geboortekaartje. We wensen dat
Milou ook in haar leven Zijn naam
mag leren kennen en wensen het
hele gezin Gods zegen toe.

Geboorte Rosalie
Op 24 juni is Rosalie van der Zwan geboren,
kersverse dochter van juf Anouk van der Zwan.
Het geboortekaartje is op het moment van
schrijven nog niet binnen, maar langs deze weg
wensen we het gezin van der Zwan alle goeds
toe en dat is vanzelfsprekend inclusief Gods
zegen. Hartelijk gefeliciteerd!

Tweede en laatste rapport van het schooljaar
Maandagochtend 27 juni is het 2e en tevens laatste rapport van het schooljaar mee
naar huis gegaan voor de leerlingen vanaf groep 2. Het kan zijn dat de
groepsleerkracht u benadert voor een afspraak over het rapport op school, maar u
kunt ook naar aanleiding van het rapport een afspraak met de leerkracht maken.
Agenda
- Woensdag 29 juni: Vossenjacht met groep 8 als vossen.
- Donderdag 30 juni: Musicalliedjes zingen voor groep 1 t/m 3.
- Donderdag 30 juni van 13:30 – 14:30 uur: Kennismaken met de nieuwe
leerkrachten van volgend schooljaar. (Groep 8 is deze middag vrij.)
- Donderdag 30 juni ’s avonds: BBQ groep 8.
- Vrijdag 1 juli: Groep 8 ’s morgens vrij en ’s middags strandmiddag.
- Maandag 4 juli: Generale repetitie musical groep 8 voor groep 4 t/m 7 in het
Maranathacentrum.
- Maandag 4 juli ’s avonds: Afscheid groep 8 in het Maranathacentrum.
- Dinsdag 5 juli vanaf 9:00 uur: “Snoepstrooien” groep 8 in de andere groepen.
Aansluitend nemen de leerlingen van groep 1 t/m 7 afscheid op het plein door
middel van een menselijke erehaag. Daarna is groep 8 echt vrij en hebben de
leerlingen van groep 1 en 2 een spelletjesdag en groep 3 t/m 7 een
stranddag(ochtend). Er is deze dinsdag een continurooster voor groep 1 t/m 7
van 8:45 tot 14:00 uur en tussen de middag eten we pannenkoeken. (Er
worden nog ouders gevraagd via een parro om pannenkoeken te maken.)
- Dinsdagavond 5 juli: Schoonmaakavond.
- Donderdag 7 juli: Juf Aliede Schuitemaker trouwt met Kees van der Meij.
- Vrijdag 8 juli: iedereen vrij vanaf 12:15. Start zomervakantie.

Jeugdhulpverlener op school
Ik ben Larissa de Jong, vanaf het volgende schooljaar de nieuwe jeugdhulpverlener
voor de Rehobothschool. U kunt bij mij terecht met al uw vragen over onderwerpen
zoals: gedragsproblematiek, problemen met het slapen van uw kind, emotieregulatie
en scheidingsproblematiek. Samen zullen we uw hulpvraag verhelderen en op zoek
gaan naar passende hulp. Dit kan een coachingstraject van mij zijn of een stukje
ouderbegeleiding, maar ook een passende training of eventueel doorverwijzen naar
meer specialistische zorg. Loop vrijblijvend eens
binnen om kennis te maken.
Contact:
In de even weken ben ik op maandagmiddag van 13:30
– 16:00 aanwezig op school en in de oneven weken op
de dinsdagmiddag van 13:30 – 16:00. Mocht het niet
lukken op de dag dat ik op school ben, dan kunt u mij
bellen of mailen. Ik ben werkzaam op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag.
Mail: l.dejong@katwijk.nl
Telefoon: 0651118730
VakantieBijbelClub in de zomervakantie
Op donderdag 14 juli is er van 10:00u-12:00u VakantieBijbelclub. Dit keer zijn we
weer in het Maranathacentrum aan de Poolster.
We gaan het met elkaar hebben over Gideon. Er wordt over hem verteld, maar we
denken ook na over wat dit verhaal voor ons betekent. Vooral wat de God van Gideon
voor ons betekent!
Na het verhaal gaan de kinderen tussen 4-8 jaar een leuke knutsel maken en er is een
poppenkastvoorstelling. De kinderen tussen 8 -12 jaar gaan bij mooi weer naar buiten
voor een spannend spel. (bij minder mooi weer hebben we een leuke binnenactiviteit)
We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Geef je wel even op via Eventbrite. Dan weten
we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dit kan vanaf 4 juli op de website van de
Hervormde Gemeente Katwijk: www.hervormdkatwijk.nl
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje mee. Vinden we
gezellig!
Groetjes van de VBC-juffen

