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in uw agenda:
maandag 29 juni:
dinsdag 30 juni:
woensdag 1 juli:
vrijdag
3 juli:

wisselochtend van 10.30-11.30 uur
musical groep 8 voor alle leerlingen
afscheidsmusical groep 8 voor de ouders
alle kinderen om 12.00 uur vrij: start zomervakantie

Schoolontwikkeling
Het afgelopen schooljaar hebben wij u in ieder infobulletin op de hoogte gebracht van de
huidige ontwikkelingen van ons onderwijs. In dit laatste infobulletin willen we graag
terugkijken op een bewogen jaar waarin we stappen hebben gemaakt in de ontwikkeling
van ons kindgericht onderwijs. Ook volgend jaar willen we verder gaan met deze koers.
Op de algemene informatieavond presenteren wij u onze nieuwe speerpunten voor
komend schooljaar. We zullen u dan ook in ieder infobulletin weer op de hoogte houden
van deze ontwikkeling.
Continurooster komend schooljaar
Afgelopen maandag heeft u een brief ontvangen over de invoering van het continurooster
vanaf komend schooljaar. De SKBNM en Koningskinderen zijn door school ook ingelicht
over deze invoering. Onderaan het infobulletin vindt u nogmaals de nieuwe schooltijden.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag!
Alternatief Zomerfeest
Het alternatief zomerfeest van vandaag was een doorslaand succes. De leerlingen
hebben met veel plezier gekeken naar de optredens en meegedaan aan de workshops.
Met dit warme weer werd er ook smakelijk genoten van een ijsje. Heel fijn om op deze
manier toch een spetterend einde te organiseren voor alle leerlingen! De leerkrachten
hebben deze dag foto’s gemaakt en zullen deze met u delen. Volgend jaar hopen we
weer met alle ouders en leerlingen van een fantastisch zomerfeest te genieten. Uiteraard
onze hartelijke dank aan de leden van de activiteitencommissie voor het realiseren van
dit alternatieve zomerfeest.
Wisselochtend
Op maandagochtend 29 juni vindt de jaarlijkse wisselochtend plaats. De leerlingen gaan
die ochtend wennen in hun nieuwe lokaal aan hun nieuwe juf(fen). We zijn blij dat alle
nieuwe leerkrachten deze wisselochtend aanwezig zullen zijn, zodat de leerlingen nog
voor de vakantie kennis kunnen maken. Ook de nieuwe leerlingen worden uitgenodigd
die ochtend te komen kennis maken. Zij worden bij de hoofdingang ontvangen door de
leerlingen uit groep 8 en de directeur. De leerlingen van groep 8 begeleiden hen dan naar
hun nieuwe leerkracht in het nieuwe klaslokaal.

Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn de afgelopen weken heel druk aan het oefenen voor hun
afscheidsmusical. Vanaf volgende week voeren zij de musical op voor publiek.
De leerlingen van school bekijken de musical als eerste op dinsdag 30 juni. Op
woensdagochtend heeft groep 8 de generale repetitie in de Grote Kerk. Op
woensdagavond is de officiële afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8, hun ouders
en de leerkrachten.
Vrijdag 3 juli om 11.00 uur zwaaien wij de leerlingen van groep 8 uit. Een speciaal
moment. Na vele jaren op de Rehobothschool, zijn zij klaar voor de volgende stap naar
het voortgezet onderwijs. Voor dit speciale momentje bent u natuurlijk van harte
uitgenodigd. Vanuit de hoofdingang stellen de leerlingen uit groep 1 t/m 7 en de
leerkrachten zich op. Ouders kunnen plaatsnemen op de stoep voor de hoofdingang.
Bedankt!
Ook dit schooljaar hebben we weer op veel hulp kunnen rekenen van klassenouders,
luizenouders, ouders van de activiteitencommissie en andere ouders.
Heel hartelijk dank voor alle hulp gedurende dit schooljaar!
Zomerdip
We hebben van een aantal ouders de vraag gekregen over oefenmogelijkheden in de
zomervakantie. Tot 1 augustus kunnen alle leerlingen nog aan de slag met de digitale
verwerking via Gynzy. Na 1 augustus worden de leerlingen overgezet naar het nieuwe
schooljaar.
Vakanties en vrije dagen: het overzicht compleet
Hierbij ontvangt u het nieuwe lesrooster, schoolvakanties en ook de ingeplande vrije
dagen voor komend schooljaar.
Lesrooster in 2020-2021:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

14:30
14:30
12:30
14:30
12:00
14:30

uur
uur
uur
uur
uur (gr.1 t/m 4)
uur (gr.5 t/m 8)

Vakanties in 2020-2021:
Start nieuwe schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

17
12
21
22
26
12

Vrije dagen in 2020-2021:
Goede Vrijdag
Pasen
Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
2de Pinksterdag

2 april 2021
4 april en 5 april 2021
14 mei 2021
13 mei 2021
24 mei 2021

augustus 2020
oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
december 2020 t/m 1 januari 2021
februari 2021 t/m 26 februari 2021
april 2021 t/m 7 mei 2021
juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Extra studiedagen 2020-2021:
maandag 19 oktober 2020:
vrijdag 20 december 2020:
vrijdag 19 februari 2021:
donderdag 25 maart 2021:
maandag 7 juni 2021:
vrijdag 9 juli 2021:

alle
alle
alle
alle
alle
alle

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

vrij
om 12 uur vrij
vrij
vrij
vrij
om 12 uur vrij

Het team van de Rehobothschool wenst
iedereen een fijne zomervakantie toe!
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