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Nummer 4

Agenda
Bijbelverhalen
November:
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen
verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In
je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag
misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen
gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’.
Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je
bang voor bent.

9-11: studiemiddag team,
vanaf 12 uur zijn alle
kinderen vrij
11-11: Sint Maarten
15-11: Leerlingenraad

Week 45: 08-12 nov. 2021
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed
komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om
zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in
Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar
Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.

15-11: Eerste levering van
het schoolfruit

Week 46: 15-19 nov. 2021
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als
de jongste broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle
broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een
zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en
beschuldigt hen van diefstal.

25-11: Nieuwsbrief komt
uit

Week 47: 22-26 nov. 2021
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste
broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich bekend. Hij heeft zijn
broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.
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18-11: Lootjes trekken in
groep 5 t/m 8
24-11: Verjaardag juf
Goeree in groep 7/8

30-11: MR/OC-overleg

December:
03-12: Viering
Sinterklaasfeest
10-12: Verjaardag juf
Huiting in groep 4
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Zwangerschapsverlof juf Kuipers
Met ingang van 22 november start het zwangerschapsverlof van juf Kuipers. Juf Kloppenburg zal vanaf dat
moment de hele week groep 1 en 2 gaan draaien. We wensen juf Kuipers een fijn verlof toe.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruitproject. Dat betekent dat de kinderen vanaf 17
november weer schoolfruit van school krijgen. Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen
dan schoolfruit tijdens de ochtendpauze. Dit schoolfruit is bedoeld als aanvulling op wat de kinderen zelf
meenemen. Soms kan het een volledige pauzehap vervangen, maar de hoeveelheid is niet altijd genoeg
voor een kind.

Trefbaltoernooi groep 5 en 6 afgelast
De groepen 5 en 6 zouden vrijdag 5 november het jaarlijkse trefbaltoernooi hebben, maar dit toernooi is
afgelast. Er zijn teveel scholen waar corona heerst, zodat er een groot risico is op besmetting van de
kinderen als ze allemaal bij elkaar in de sporthal gaan sporten. Daarom heeft de organisatie besloten het
toernooi af te lassen.

Jubileum Amanda Breedveld
Op 11 oktober mochten we het 25-jarig jubileum van Amanda Breedveld op Rehoboth vieren. Wat hebben
we een geweldige dag gehad met elkaar! We willen de ouders die hebben geholpen heel erg bedanken
voor hun inzet, zonder jullie hadden we dit niet kunnen organiseren. We vonden het ook fijn dat er zoveel
ouders aanwezig konden zijn bij de voorstelling aan het einde van de dag. Heel erg bedankt allemaal!

Nieuws van Rehoboth-De Speulstee
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema muziekinstrumenten.
Gelukkig hebben we heel veel soorten muziekinstrumenten op de groep,
zodat we lekker veel muziek kunnen maken met elkaar. Vooral het liedje
‘klein rood (of geel, groen, bruin, paars) autootje’ is onze favoriet. Ook
oefenen we al veel Sint Maarten liedjes, zodat we lekker hard kunnen zingen
op 11 november.
Op 1 & 2 november zijn ouders geweest om samen met hun peuter een
lampion te maken op de groep, dat was heel gezellig. Op de groep lezen we
voor uit het boekje ‘Bobbi viert Sint Maarten’ en we verheugen ons er nu al
op om in het donker op straat te mogen lopen.

Nieuws van Reho-kids
Ook op het kinderdagverblijf zijn we gestart met het thema
muziekinstrumenten en maken we veel muziek. De ritme-eieren zijn niet
alleen leuk om geluid mee te maken, maar worden ook in de keuken gebruikt
voor een heerlijke maaltijd. Daarnaast is het leuk om met de handbellen
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lekker veel lawaai (nee, muziek) te maken, zodat we onszelf bijna niet meer horen zingen.
Daarnaast oefenen we veel liedjes van Sint Maarten, lezen we voor uit het boek van ‘Bobbi viert Sint
Maarten’ en maken we een lampion met een muziekinstrument erop.
Hallo allemaal,
Sinds 1 november ben ik nieuw bij CKC Rehoboth kinderopvang. Ik stel mij dan ook graag
even aan jullie voor.
Mijn naam is Anniek Elzen, 23 jaar en woon samen met mijn vriend en onze 2 katten in
Vlagtwedde.
Mijn hobby's zijn: Volleyballen, lezen, met vrienden afspreken en winkelen.
De afgelopen 4 jaar heb ik gewerkt als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker in
Nieuw - Buinen, ook op een school van CKC. Echter merkte ik dat mijn interesses in de
kinderopvang groter werden en heb ik de stap gezet om volledig de kinderopvang in te
gaan. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik hoop samen met jullie en de
kinderen er een fantastische tijd van te maken.
Hebben jullie nog vragen, willen jullie nog iets van me weten of gewoon een praatje
maken? U bent van harte welkom!

Nieuws uit groep 1 en 2
In groep 1-2 werken we met het thema muziek. Om muziek te maken heb je vaak maar heel weinig nodig.
Je kunt zingen met je stem, maar de kleuters weten ook dat hun eigen lichaam een fantastisch drumstel
kan zijn. Je kunt namelijk op verschillende delen van je lijf trommelen. Dat noem je bodypercussie. De
woorden body en percussie hebben we geleerd in de Engelse les. Ook met instrumenten maken we muziek.
We leren woorden als theater, optocht, publiek, buiging enz. 2 Kinderen
hebben over hun bezoek aan het Atlastheater verteld en lieten op het
digibord zien op welke stoel ze hadden gezeten. Voor Sint Maarten
hebben de kinderen gekozen welke lampion ze graag willen maken. We
wensen de kinderen van de school alvast een leuke 11 november dag
toe.
We hebben juf Kuipers verrast met een mooie glazen versierde pot met
briefjes erin. De kinderen voorspelden of ze een jongetjes baby ( blauw
papier) of een meisjes baby (roze papier) gaat krijgen. Had je geen idee
dan deed je een wit papiertje in de pot. Dinsdag hebben we de verjaardag van juf Kloppenburg gevierd. Wat
was het gezellig met een spelletjescircuit, een muziekoptocht, schat graven en even uitrusten tijdens een
leuke boekbespreking van een leerling. Bedankt voor de 5 leuke cadeautjes.

Nieuws uit groep 3
Nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan, zijn we in groep 3 ook met het thema ‘Herfst’ aan het werk. We
hebben met heel veel woorden die bij herfst horen een woordweb gemaakt, de kinderen benoemden na tijd
dat een woordweb lijkt op een spinnenweb en die zien we ook veel in de herfst. Na het maken van het
woordweb kunnen we de woorden die bij elkaar horen op de juiste plek in de woordenparaplu hangen. De
prachtige kleuren van de bladeren hebben we benoemd en ook in het Engels geleerd. Met rekenen zijn we
veel aan het werk met het splitsen van getallen (lastig!) dit kunnen we doen met eikels
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en kastanjes, alles om maar duidelijk te maken dat een getal een aantal betreft, dat je het uit elkaar kunt
halen. Zo kun je het getal 7 splitsen in 3 en 4, maar ook in 2 en 5…. Samen
blijft het 7. Ook hebben de kinderen de herfstkleuren vastgelegd in een mooi
verfwerkstuk. Blaadjes die nog aan de boom hangen, of blaadjes die al
gevallen zijn. Een feest om naar te kijken.
Een geweldig feest om naar terug te kijken was mijn jubileum feest. Wat een
verrassing was dat! Alle kinderen die je toezingen wanneer je aan komt rijden,
een kippenvel moment. Het optreden ’s middags was echt heel mooi, een
grote drumband met een megagoed geluid! Wij hebben de hele dag genoten
en ik wil dan ook iedereen hiervoor bedanken. Ook voor de mooie cadeaus
die ik mocht ontvangen, naast o.a. een prachtige hangstoel en een lekker
leesboek, kreeg ik ook van alle kinderen zelfgemaakte wensjes, zelfs één met
een knipoog naar de woordparaplu!
Ook mijn verjaardag hebben we in de klas gevierd, het was wel een
feestweek hoor! De stemming zat er dan ook goed in. Ouderwetse spelletjes
zoals sjoelen, ezeltje prik ( taartje prik) en bingo werden fanatiek gespeeld.
Al met al een leuke dag en op de foto’s kunnen jullie zien dat we allemaal genoten hebben.

Nieuws uit groep 4
Het is alweer november en de kinderen van groep 4 zijn druk bezig om een lampion te maken. Dit jaar is hij
niet van papier maar van ijzerdraad gemaakt. Een hele andere techniek en het was niet makkelijk maar de
kinderen hebben er echt iets moois van gemaakt. Ik ben trots op ze!
De kinderen zijn druk bezig met de plus en minsommen op de getallenlijn. Tijdens de lessen merk ik
regelmatig dat veel leerlingen de sommen tot 20 nog lastig vinden. Volgende week zullen de leerlingen
flitskaarten mee naar huis krijgen om dit goed te oefenen. Ze moeten de antwoorden in een vlot tempo
kunnen opnoemen. De maandag die dan volgt toetsen we dit in de groep. Het is een hele belangrijke basis
om verder te kunnen met de andere onderdelen van rekenen in groep 4.
Bij spelling leren we de komende periode woorden met ng en nk en woorden met ij en ei. We doen veel
opdrachten met bewegend leren. Leerlingen zoeken bijvoorbeeld woorden op het plein en moeten het woord
goed onthouden. Daarna moeten ze terugrennen naar hun schrift en het woord foutloos opschrijven. Ook
hebben we het propjesdictee gedaan. Er liggen propjes door de klas en de kinderen moeten een propje
zoeken en open maken. Vervolgens het woord lezen en opnieuw een prop maken en het propje weggooien.
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Daarna moeten ze terug naar hun schrift en het woord foutloos opschrijven. De kinderen zijn heel
enthousiast als ze met dit soort opdrachten bezig zijn.
Voor het inleveren van goed gemaakt huiswerk op maandag hebben we een nieuw beloningssysteem.
Telkens als het huiswerk goed is gemaakt en op maandag is ingeleverd krijgen de leerlingen een krul in de
map. Bij tien krullen volgt er een kleine beloning. Het gaat bij de meeste kinderen heel goed. Wilt u ook
helpen door uw kind aan het huiswerk te herinneren?
Volgende week is het Sint Maarten. Woensdag krijgen de kinderen van groep 4 de lampion mee naar huis.

Nieuws uit groep 5
We zijn druk bezig met het maken van onze lampionnen in de klas. We
kunnen al wel verklappen dat het te maken heeft met de Leesvreters.
Bij Blink werken we aan het thema aardse extremen. We hebben vier
groepjes gemaakt. Ieder groepje heeft een ander aards extreem gekozen.
We laten allemaal iets zien, voelen of horen passend bij het onderwerp dat
we hebben gekozen. Zodra dit klaar is, laten we ook foto’s zien in de
nieuwsbrief.
Ook hebben we samen met juf Strockmeijer een windzak en barometer
gemaakt. Dit was een leuke les waarin we zelf moesten ontdekken hoe je
dit het beste kon maken.
Gisteren hebben we de verjaardag van juf Bruns gevierd. We hebben de
kroonroof op kunnen lossen. De kroon was op tijd terug gevonden voordat
het museum opende. We moesten allemaal puzzels oplossen. Daar kwam een code uit. Na het invullen van
de code kregen we nog een aantal opdrachten. Aan het einde hebben we allemaal ontdekt waar de Kroon
verstopt was.

Deze nieuwsbrief is gemaakt met hulp van Demi en Saar.
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Nieuws uit groep 6
De afgelopen periode hebben we weer veel dingen gedaan en beleefd.
We hebben een clinic gehad van DECO. We mochten volleyballen met ballonnen en kregen te zien hoe
acro eruit ziet.
Ook hebben we voor de herfstvakantie nog een aantal feestjes gevierd. Het jubileumfeest voor juf
Breedveld. We hebben haar als groep een persoonlijk kwartet gegeven. Hierin vertelden we 4 dingen over
onszelf. Ook mochten we lekker drummen op emmers.
Ook hebben we mijn verjaardag gevierd. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de mooie cadeaus die ik heb
gekregen. De kinderen wil ik ook bedanken voor de leuke dag.
Op deze dag hebben we samen “springrolls” gemaakt. Dit is een project van Kok in de klas. Het was erg
leuk om te proeven en te maken. De meeste kinderen vonden het lekker, maar niet iedereen dacht hier zo
over.
De afgelopen weken hebben we ook flink geoefend met trefballen. Komende vrijdag zouden we namelijk
een trefbaltoernooi hebben. Helaas hebben we vandaag gehoord dat het toernooi niet doorgaat.

Nieuws uit groep 7 en 8
Seizoen opening
Hoi allemaal, we gaan vertellen over het toneelstuk van groep 7/8.
Het ging over een jongen die niet werd gezien. Hij kreeg 2 dromen.
In de eerste droom kon hij heel goed dansen en dat vond hij geweldig. Hij
vertelde het tegen de juf, maar hij mocht niet verder, en toen vertelde een
ander meisje ook iets en dat mocht wel, en toen begon de 2e droom.
Toen werd hij door de wereld gezien.
Het toneelstuk liet zien waar het dit seizoen over gaat.
Groetjes Levi en Jochem
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Hi allemaal, wij gaan iets vertellen over het maken van de lampionnen. Wij hebben een vogel gemaakt als
lampion (Roan heeft een Donald Duck gemaakt). We hebben dat gedaan voor Sint-Maarten. De vogels zien
er kleurrijk uit. We mochten twee middagen er mee bezig. We gaan in Valthermond en Nieuw-Weerdinge
Sint-Maarten lopen. We weten al met wie we dit jaar Sint-Maarten gaan lopen. Wij zingen het liedje: Sint
maarten, sint maarten, de koeien hebben staarten. We hopen dat we snoep krijgen, vooral Twix, want dat
vindt Janiek heel erg lekker. Roan houdt meer van zakjes met meerdere snoepjes erin.
Groetjes Roan & Janiek.
Koken in de klas
Donderdag 14 oktober hebben wij in de klas gekookt.
Wij hebben met de hele klas loempia's gemaakt, sommige vonden het lekker de andere weer niet.
We gingen eerst alles snijden, wortel, sla en komkommer.
En er zaten ook noten en mango in.
Er zat ook een sausje op het smaakte naar sushi saus, ook dat vond niet iedereen lekker.
Groetjes van Eliska en Jasmijn

CKC Rehoboth
Rooilaan 154
7876 GW Valthermond
0599-662367
rehoboth@ckcdrenthe.nl
www.ckcrehoboth.nl
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