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Schoolontwikkeling
In dit infobulletin brengen wij u graag op de hoogte van de huidige ontwikkelingen:
The Leader in Me en Kwink
Om het persoonlijk en sociaal emotioneel leren van de leerlingen en het pedagogisch
klimaat in de groepen te versterken, geven wij direct na de kerstvakantie alle aandacht
aan de “zilveren weken”. De eerste weken na de zomervakantie worden de “gouden
weken” van de groepsvorming genoemd en de eerste weken na de kerstvakantie dus de
“zilveren weken”.
Als team hebben wij ervoor gekozen om in deze ‘zilveren weken’ een koppeling te maken
tussen de 7 gewoonten van The Leader in Me en de vaardigheden die de leerlingen
hebben geleerd vanuit onze methode voor sociaal emotioneel leren: Kwink. De pijlers van
TLiM worden versterkt door de
uitgangspunten van Kwink. Wij
zien dat de kinderen
vaardigheden leren met de
Kwinken van de week, die zij
inzetten en toepassen bij de
ontwikkeling van de 7
gewoonten. Om deze koppeling
visueel te maken hebben wij de
boom van TLiM en de bloem van
Kwink gekoppeld op 1 poster.
In alle groepen worden de 7
gewoonten van TLiM herhaalt.
Ook de Kwinken van de week die
we tot nu toe bij Kwink geleerd
hebben, zijn weer opgefrist. Met
als doel om de bewustwording bij de leerlingen te stimuleren, mogen de leerlingen

telkens als er iets gebeurt dat je kunt linken aan de boom of de bloem een druppel
tekenen bij de boom of de bloem die in alle klassen hangt. Beide hebben immers water
nodig om te groeien en wij mensen hebben oefening nodig om te groeien in de
gewoonten en de vaardigheden.
Daarnaast wordt er in alle groepen door middel van energizers en coöperatieve
werkvormen gewerkt en het versterken van de groepsbinding en het pedagogisch
klimaat. Zodat alle leerlingen op de Rehobothschool zich in een veilige en positieve groep
kunnen ontwikkelen. In enkele groepen wordt daarbij ook gebruik gemaakt van “het
bloemetje van de dag” en de complimentenbal. Het doel van beide werkvormen is om
elkaar complimenten te leren geven en vriendelijk en behulpzaam naar elkaar te kijken
en te zijn.
Onderzoek schooltijden
Op dinsdag 21 januari was een grote groep ouders aanwezig op de interactieve
ouderavond over de schooltijden. Het feit dat ons huidige model een mix is van een
traditioneel rooster en continurooster wordt door de leerkrachten als zeer belastend
ervaren. Er is structureel te weinig tijd. Dit kan leiden tot vertrekkende of uitvallende
leerkrachten. Daarnaast is de effectieve leertijd van de kinderen te zwaar. Dit is een
specifieke aanleiding voor het onderzoeken van de schooltijden en het vinden van de
juiste balans in schooltijden voor de leerlingen en leerkrachten. De MR en Directie
hebben Ingrid Hovelynk en Edwin de Graaf ingeschakeld om ons hierin te begeleiden. Zij
zijn zeer ervaren met dit soort vraagstukken en hebben al meerdere scholen met succes
geholpen. Het onderzoek moet leiden tot de keuze van een schooltijdenmodel dat past bij
de identiteit van onze school en geaccepteerd wordt door het team, de ouders en de MR.
Vanuit de oproep om leden te werven, is er een werkgroep gevormd. De werkgroep
bestaat uit ouders, teamleden, Mr-leden en directie. De ouders Marelle Tolhoek, Amarens
Bas en Katelijn Wilhelmy zullen deelnemen aan de werkgroep. Vanuit het team sluiten
Esther Tensen en Anneke Duit aan. Erica Dijs (personeelsgeleding) en Kees Jan Korver
(oudergeleding) zullen vanuit de MR deelnemen aan de werkgroep.
Alle vragen die deze avond naar voren zijn gekomen, zijn genoteerd en worden
meegenomen in het proces. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar
schooltijden.rn@proceon.nl.
Nieuws uit het team
Stagiaires
Vanaf volgende week zullen Lisette van den Heerik en Karen Broekhoven wisselen van
stageplek. Lisette gaat de komende periode in groep 7 stagelopen en Karen Broekhoven
gaat naar groep 4. Meester Arjan vervolgt zijn stage op een andere
school. Naast Lisette en Karen, bieden we dit schooljaar nog een andere
student een stageplek aan. Laila Larjani loopt stage op donderdag in
groep 3. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor:

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Laila, 29 jaar en ik loop sinds donderdag 16 januari stage in
groep 3 bij juf Sylvia. Ik zit in het tweede jaar van de deeltijd pabo op de
Marnix Academie in Utrecht. Elke donderdag kom ik in de praktijk brengen
wat ik tijdens mijn opleiding leer. Naast student ben ik ook moeder van twee lieve meisjes
van 2 en 4 jaar oud. Verder ben ik gek op koken en bakken en geniet ik ervan om creatief
bezig te zijn. Dit is mijn eerste keer in groep 3 en ik vind het prachtig om te zien wat voor
stappen de leerlingen in deze groep maken. Mocht ik u nog niet ontmoet hebben dan hoop ik
u binnenkort te mogen ontmoeten. Wellicht bij uw kind in de klas, op het schoolplein of
misschien wel in de wandelgangen. Ik kijk in ieder geval uit naar een gezellig en vooral
leerzaam schooljaar, voor zowel mezelf als voor de kinderen.

Nieuws uit de AC
Vanaf 20 maart zal de Projectweek 2020 van start gaan met als thema
Duurzaamheid.
Dank voor alle reacties die we van ouders al hebben ontvangen via de app!
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang met als doel de kinderen een zo
gevarieerd en interactief mogelijk programma te bieden. Hoe mooi zou het zijn als de
kinderen zich tijdens deze week (nog meer) bewust worden van de mogelijkheden om bij
de dragen aan een duurzame wereld door duurzaam te leven, ook op school!
En om daarmee te beginnen willen we jullie vragen vanaf nu thuis al je plastic doppen
en plastic (pindakaas)deksels te bewaren, zodat we daar in de projectweek mee aan
de slag kunnen! Hoe precies, dat blijft nog even een verrassing!!
Proceon
Stichting Proceon vernieuwt en heet vanaf januari 2020 ‘Proceon Scholengroep’. Ook
heeft zij een nieuw logo en een nieuwe website (www.proceon.nl). Alle scholen krijgen
gefaseerd een nieuw logo en een nieuwe website. De Rehobothschool is, samen met nog
een aantal scholen, het eerst aan de beurt voor deze transformatie. We zijn op dit
moment druk bezig met het vullen van onze nieuwe website en hopen in februari online
te gaan. Bij het vullen van de website kunnen we zeker nog hulp gebruiken, Mocht u
interesse hebben en kunt u ons helpen, laat het ons dan weten!
Aannamebeleid
In januari zijn we gestart met een instroomgroep bij de kleuters. Bij de voorbereidingen
hiervan, hebben we ook het aannamebeleid onder de loep genomen. Alle aanmeldingen
die hier op school aanwezig zijn voor dit schooljaar en de komende schooljaren, hebben
wij via de mail/ brief beantwoord met een bevestiging van plaatsing. Vele ouders hebben
via het antwoordstrookje laten weten, gebruik te maken van deze plaatsing. We hopen
dan ook al deze leerlingen te mogen verwelkomen op de Rehobothschool. Door het
creëren van een instroomgroep, kunnen we nog kleuters plaatsen voor aankomend
schooljaar maar ook voor de schooljaren daarna. Mocht u al kind(eren) op onze school
hebben en heeft u eventuele jongere broertje(s)/zusje(s) nog niet aangemeld, wilt u dit
dan z.s.m. doen? Deze worden niet automatisch ingeschreven omdat uw oudste
kind(eren) al bij ons aangemeld zijn. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan Ellen
Koetsier via e.koetsier@proceon.nl of downloaden via onze website. Kent u in
uw omgeving nog mensen die op zoek zijn naar een school, wijst u hen dan gerust op
onze school én op onze open dag die op 27 maart 2020 van 9.00-11.30 uur gepland
staat!
Oproep hulpouders
overblijfmedewerkers
Vanaf dit schooljaar verzorgt de SKBNM samen met een aantal vrijwillige
overblijfmedewerkers de tussen schoolse opvang. Concreet houdt dit in dat de SKBNM op
maandag, dinsdag en donderdag drie medewerkers zal inzetten, ondersteund door een
drietal vrijwilligers.
Op vrijdag zal een buurtsportcoach met behulp van twee vrijwilligers tijdens de
lunchpauze pleinsport verzorgen voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
We zijn blij dat enkele vrijwillige overblijfmedewerkers hebben aangegeven ook komend
jaar, in de samenwerking met SKBNM, hun werkzaamheden te willen voortzetten. We
zijn echter nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen versterken.
Mocht u geïnteresseerd zijn en kunt u ons helpen, laat het ons dan weten!
Bibliotheekouders
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30 -15.00 uur kunnen alle leerlingen
uit groep 3 t/m 8 boeken inleveren en lenen uit de schoolbibliotheek. Om dit zo goed
mogelijk te laten verlopen is er altijd een bibliotheekouder aanwezig. We zijn dringend op
zoek naar nieuwe bibliotheekouders die ons willen helpen hierbij. Mocht u geïnteresseerd
zijn en kunt u ons helpen, laat het ons dan weten!

Sterke vaders gezocht!
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het opruimen van de school. De
digitheek, de orthotheek en het bijgebouw zijn allemaal opgeruimd en we hebben alle
materialen weer een mooie plek gegeven. Er zijn ook een aantal spullen, waaronder oude
tafels en stoelen, die naar het grofvuil gebracht moeten worden. Zijn er misschien sterke
vaders die, mogelijk ook in het bezit zijn van een aanhangwagen, ons hierbij willen
helpen? We horen het graag!
Zomerfeest en Musical groep 8
Het Willem de Zwijger, de locatie van onze zaal voor de musical, heeft laten weten dat de
voorkeursdatum van onze musical en eindfeest niet door kan gaan. De enige optie die
het Willem de Zwijger nog heeft is vrijdag 26 juni. Dit is ook de datum voor het
zomerfeest van de Rehobothschool.
In goed overleg met de ouderraad is besloten om het zomerfeest te verplaatsen naar
vrijdag 19 juni. De musical en eindfeest van groep 8 zal dan in plaats van
donderdag 2 juli plaatsvinden op vrijdag 26 juni.
SOS Koala
Afgelopen woensdag hebben Jimi en Boet hun klasgenootjes gemotiveerd om lege flessen
in te zamelen voor de landelijke actie SOS Koala van Zapp your Planet. Vrijdag was het
al een feest in de klas, toen duidelijk werd dat ze met hun inzamelactie de top 10 hadden
bereikt. De AC en school hebben beide ook nog een donatie gedaan om hen te steunen.
De hele klas was dan ook zaterdag aanwezig toen live op televisie het totale bedrag van
de actie bekend gemaakt werd. Daar werd bekend dat ze zelfs tweede waren geworden
met hun inzamelactie. We zijn enorm trots op deze kanjers!
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