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Nummer 5

Agenda
Bijbelverhalen
November:
Week 48: 29 nov – 3 dec. 2021
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1: 14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1: 14b-22
Bij Boaz, Ruth 2: 1-17

29-11: Jeugdarts aanwezig
op school

Week 49: 6-10 dec. 2021
Het plan van Noömi, Ruth 3:7-18
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4

December:

Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56

10-12: Verjaardag juf
Huiting in groep 4

Schoolfruit

30-11: MR/OC-overleg

03-12: Viering
Sinterklaasfeest

16-12: De volgende
nieuwsbrief verschijnt
21-12: Kerstviering

Sinds 17 november krijgen de kinderen weer schoolfruit van school.
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. Wilt u graag weten welke fruitsoorten er
worden uitgedeeld, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief
van het schoolfruit. Dit kunt u doen via de website
www.euschoolfruit.nl U ontvangt dan elke week een mail met de fruit
en groenten soorten die die week geleverd worden.

Sinterklaas
Op vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. In
verband met de nieuwe maatregelen rondom corona zullen we het
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24-12: Studiedag team,
alle kinderen zijn vrij
25-12 t/m 9-1:
kerstvakantie
10-1: Seizoensopening
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in de eigen groep vieren, maar we verwachten zeker wel hoog bezoek…. Spannend! We gaan er een leuke
dag van maken met elkaar!

Kerstviering
Vanwege de nieuwe maatregelen zullen wij ook de kerstviering anders vorm moeten geven dan we nu
bedacht hadden. Ouders mogen in ieder geval niet aanwezig zijn, dus de kerstviering zal gewoon onder
schooltijd plaats gaan vinden. Over de invulling gaan we nog verder nadenken.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Mocht u een zoon of dochter hebben die binnenkort vier jaar wordt, wilt u dan aanmeldingsformulieren
opvragen bij school, zodat uw kind ingeschreven kan worden? Ook als uw kind naar onze peutergroep
gaat, moeten kinderen apart aangemeld worden voor school. U kunt een mail sturen naar
rehoboth@ckcdrenthe.nl of contact opnemen via telefoonnummer 0599-662367.

Nieuws van de leerlingenraad
Hallo allemaal,
De allereerste keer hadden we een begin gemaakt over hoe we gaan starten en over de indeling. Over hoe
we het gaan doen en of we de volgende keer vragen kunnen bespreken.
De tweede keer hadden leerlingen vragen over dingen die op het schoolplein veranderd moesten worden
zoals: 'Dat de schuur netter moet gehouden geworden.' 'Of dat de kinderen geen knopen in de touwen
mogen maken.' We overleggen dan en als het goed is gekeurd gaan we daar mee aan de slag. Regelmatig
hebben we op maandag een vergadering en praten we dus over de vragen. En als er een conclusie is
uitgekomen gaan er twee kinderen naar de groepen die niet in de leerlingenraad zitten.
Groetjes,
Cristiano en Romy

Waar zijn we als kindcentrum mee bezig?
Een van de speerpunten dit schooljaar is de overgang tussen de peuters en de kleuters zo soepel mogelijk
te laten verlopen, zodat we een goede doorgaande lijn krijgen van 0-12. Om dit te bereiken hebben de
pedagogisch medewerkers van de opvang en de leerkrachten van groep 1/2 regelmatig overleg. Er is een
nieuw overdrachtsformulier opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over bezoeken aan elkaar. Zo leren de
peuters en kleuters elkaar en de juffen alvast kennen. Ook wordt er regelmatig aan dezelfde thema’s
gewerkt. Mocht er zorg zijn over een peuter, dan kijkt de intern begeleider van ons kindcentrum vast mee
om samen te bepalen hoe we de overgang naar school zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen voor de
kinderen.
Een ander speerpunt is de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. We werken op dit moment vanuit de
leerlijnen, doelen per groep die de kinderen aan het eind van het schooljaar moeten beheersen. Hier zoeken
we materialen bij om het aanbod goed te kunnen richten op de doelen die we hebben.
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We gebruiken hierbij Met Sprongen vooruit, een methode voor bewegend leren, Junior Einstein (een
programma voor op de ipad) en onze methode Alles Telt. Aangezien de methode Alles telt wel wat verouderd
is, zijn we ons nu aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Op dit moment worden twee nieuwe
methoden uitgeprobeerd in de groepen. Zo hopen we al snel te komen tot een goede keuze voor een nieuwe
methode waar we dan volgend schooljaar mee zullen gaan werken.
Een andere ontwikkeling is dat we gaan werken met Social Schools. Social Schools is een app waarmee
we alle oudercommunicatie kunnen regelen. Berichten worden dan niet meer via de mail verstuurd, maar
via de app. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging en meer uitleg om hieraan deel te nemen.
Een volgende keer meer over andere ontwikkelingen in ons kindcentrum!

Nieuws van Rehoboth-De Speulstee
Sinterklaas is weer in het land! Op de groep hebben we de
werkkamer van Sinterklaas gemaakt, het grote boek wordt
volgeschreven met cadeauwensen. Ook zijn onze peuterpieten hard
aan het werk met cadeautjes inpakken en in de schoen gooien.
Tussendoor is er gelukkig nog tijd om boekjes te lezen en
Sinterklaasliedjes te zingen. Vooral ‘Sinterklaas kapoentje’ en
‘Sinterklaasje bonne, bonne’ worden enorm hard meegezongen.
Afgelopen week gingen we Pietengymmen, en raad eens? Alle
peuters behaalden hun Pietendiploma. Als Sinterklaas nog harde
werkers zoekt, dan moet hij maar eens bij ons komen…

Nieuws van Reho-kids
Op de bso werken we deze weken natuurlijk ook over het thema Sinterklaas.
Er is een thema tafel ingericht en de kinderen kunnen zich zelfs verkleden tot
Sinterklaas of piet.
Ook knutselen de kinderen erop los en is het lokaal al mooi versierd met
sintlichtjes, sinterklaasmaskers, stoomboten en sinthuisjes.
We hebben ook nieuwe lego en knexx gekregen. Hier worden de mooiste
creaties van gemaakt zoals de auto van Max Verstappen en een mooie
helikopter. Fijn om te zien dat de kinderen er leuk mee spelen!
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Nieuws uit groep 1 en 2
Wat is het gezellig in de klas met het thema Sint. In de gang start het al met een
prachtige thematafel in Sint sfeer. Op zolder is de bakkerij en de werkkamer van
Sint. In de hal een boot waar Sint en zijn Pieten kunnen spelen. Het poppenhuis
is een kasteel met Pietjes geworden. In de luisterhoek ligt een Pietenboek met cd.
en bijpassende spelletjes. De kinderen denken mee hoe we een optreden voor
Sint moeten verzorgen op 3 december in het speellokaal. Wat hebben we nodig,
wat is leuk, wat moeten we oefenen. Daarnaast stempelen we schoorstenen,
maken Pietjes, knippen plaatjes uit een speelgoedfolder voor de zak enz. De letter
P staat centraal in deze tijd.
Deze week hebben de kleuters de proef uitdaging
gekregen om de groente rettich te proberen. Als je
wilt mag je eerst proeven en daarna pas zeggen wat
je van de smaak vindt. Kom voor je eigen mening uit.
Erg leuk om zo kennis te maken met groente en fruit. Naast de rettich schijfjes
lagen nog wat partjes appel die over waren van de appel proeverij. Deze week
proeven we ook de sinaasappel en worteltjes. We wensen iedereen een gezellige
Sinterklaastijd toe.

Nieuws uit groep 3
Sint Maarten ligt al weer even achter ons maar onze lampion zijn we nog niet vergeten want we blijven bij
de tijd. Onze lampion was een koekoeksklokje. Omdat wij veel met klokkijken bezig zijn in de klas, paste
deze lampion daar goed bij.
Nu zijn we op weg naar het sinterklaasfeest. We tellen de dagen af, lezen
verhaaltjes over de sint, maken sommetjes met pepernoten, kijken naar het
sinterklaasjournaal, maken knutselwerkjes en we vergeten de kleurplaten niet. In
de klas hebben we een inpakhoek, een gedichtenhoek en wat al niet meer. Ook
oefenen we woorden voor de sinterklaasbingo die we gaan houden.
De sommenrace is populair in de klas. Wie kan de meeste erbij- of erafsommen
uitrekenen tot 10 in 1 minuut? Over een poosje breiden we dit natuurlijk uit over het
tiental heen. We merken dat je veel meer sommetjes kunt scoren als je dit uit het
hoofd kunt doen, dus niet meer op de vingers. Thuis kunt u dit ook stimuleren.
De eerste kinderen hebben de leesbeestjestas mee naar huis gehad. Wat is het
leuk en spannend om op de juffenstoel te mogen zitten en een stukje voor te lezen
uit een boek dat jij leuk vindt. Helpt u uw kind als het de leesbeestjestas mee naar
huis krijgt?

Nieuws uit groep 4
Sint Maarten is weer geweest en we gaan verder met de voorbereidingen voor het volgende feest.
Dagelijks kijken we het Sinterklaasjournaal en we zijn al druk bezig geweest met het maken van
verjaardagskaarten voor Ozosnel, het paard van Sinterklaas. De kinderen waren
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dolenthousiast toen ze zagen dat we een koektrommel hadden gekregen in de klas. Het was toch wel een
kleine teleurstelling... er zaten alleen maar wortelen in. Het was de traktatie van Ozosnel. Ja...die is
natuurlijk wel dol op wortelen. Wie weet...misschien komt er nog een andere traktatie.
De komende periode testen we een aantal nieuwe rekenmethodes uit. We gaan kijken welke methodes op
een prettige manier werken en wat de kinderen prettig vinden. Is de uitleg duidelijk? Kunnen de leerlingen
zelfstandig aan de slag? Welke digitale programma's horen erbij? En zijn er uitdagende opdrachten voor
leerlingen die wat meer aan kunnen? Is er een pakket voor leerlingen die het juist lastig vinden?
De komende periode zullen we ook veel aandacht besteden aan meten, tijd en geld. De kinderen gaan de
Sinterklaascadeautjes
uitzoeken,
wat
kosten
de
cadeautjes? En als je dit gaat optellen, wat moet je dan
betalen? Zullen de pieten wel genoeg geld bij zich
hebben?
Ook moeten de cadeautjes op tijd bij de kinderen komen.
Hoe laat moeten de pieten bij de huizen zijn? En op welke
datum? Niet iedereen viert pakjesavond op 5 december! We
maken verhaaltjessommen over Sinterklaas en zijn pieten.
Zo wordt ook de rekenles een feest!
Bij spelling ronden we thema 3 al bijna af. We oefenen met
woorden met ng en nk en met de woorden met ei en ij en
eer, oor, eur. De kinderen hebben veel geoefend dus ik
verwacht mooie resultaten op de dictees. Bij taal oefenen we met korte zinnen maken en gaan we korte
verhalen Sinterklaasverhalen schrijven. Ook leren de kinderen wat tegenstellingen zijn en wat
samengestelde woorden zijn.
Ik wens alle ouders en kinderen een fijne decembermaand en ik hoop dat
iedereen gezond mag blijven.

Nieuws uit groep 5
Vandaag is het dan zover, na lang oefenen mag groep 5 aan alle groepen laten
zien wat ze hebben gemaakt voor de maandsluiting. Ik vond het prachtig om
te zien hoe de kinderen zelf ideeën hebben bedacht passend bij het thema.
Maar vooral dat iedereen op zijn of haar eigen manier invulling heeft kunnen
geven aan het optreden. Groep 5, wij (juf Strockmeijer en juf Bruns) zijn super
trots op jullie!
De afgelopen weken hebben we veel gerekend met de spellen van Met
Sprongen Vooruit. We hebben geleerd hoe je getallen t/m 1300 van klein naar
groot legt. Dit hebben we zelfs in estafette vorm geoefend in het
speellokaal. Ook hebben de kinderen geleerd hoe ze gedachten
kunnen lezen met behulp van de Magic Cards. Iedereen wilde zo
graag weten hoe het toch kon dat juf iedere keer weer het getal
benoemde dat de kinderen hadden opgeschreven, dat ze helemaal
niet door hadden dat ze heel veel hebben geoefend met het
uitrekenen van erbij sommen. Het geheim van het gedachten lezen
kan ik natuurlijk niet delen in de nieuwsbrief, maar ik hoop dat de
kinderen het thuis nog wel een keer met jullie willen herhalen, zodat
ook jullie leren hoe je gedachten kunt lezen.
Als laatste nog een foto van de les gezondheid waar de kinderen
een staafmixer en/of maatbeker voor nodig hadden. Een leuke les die werd afgesloten
met het maken van een gezonde smoothie!
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Nieuws uit groep 6
De afgelopen periode hebben we niet heel veel extra dingen kunnen doen. Er waren natuurlijk een aantal
kinderen die online meegedaan hebben.
Wat knap hoe de kinderen het snel weer oppakken. Teams werkte prima en gelukkig kunnen de kinderen
dan toch meedoen met de vakken spelling, rekenen en taal. Er was zelfs in de middag overleg met het
groepje van Blink.
De komende weken gaan we het project Leesvreters afsluiten. We stonden lang bovenaan. Om de spanning
te bewaren hebben we even geen inzicht in de punten. We zijn erg benieuwd.
Verder gaan we volgende week natuurlijk Sinterklaas vieren. De surprises moeten donderdag 2 december
op school zijn.

Nieuws uit groep 7 en 8
Schrijver op bezoek
Hoi wij zijn Janiek en Brenda wij gaan iets vertellen over Geert-Jan Roebers. Hij is een bioloog en schrijver.
Hij vertelde dat een kraai slimmer is dan een chimpansee.
De chimpansee was opgesloten in een kooi. Hij zag een druifje in een glas met ijzerdraad erover heen hij
dacht ik doe mijn vinger in dat glas maar dat werkte niet dus hij probeerde het weer. En daarna ging hij
zitten en was hij boos. En dat proefje gingen ze ook doen bij een kraai hij deed als eerst hetzelfde als de
chimpansee maar dat lukte niet maar hij deed toen wat anders. Hij zag dat het ijzerdraadje aan de tafel vast
zat. Hij ging met zijn bek dat ijzerdraadje pakken, en ging naar de deur en hij zag die klink dus hij schoof
dat draadje over die deur klink en hij had wel zijn snoepje. En dat was superhandig. Geert-Jan Roebers
schreef kaartjes voor de Albert Heijn en tijdschriften, supercool! Het is een geweldige man echt waar.
Groetjes, Janiek en Brenda
FC Emmen klinic
Hallo,
Wij gaan jullie vertellen wat wij met de klas hebben gedaan. Eerst gingen we met Zibi op de foto. Dat is de
mascotte van FC Emmen. We begonnen met trap lopen op de bal. Toen we klaar waren met de warming
up werden er teams gemaakt voor twee tegen twee. De bedoeling van twee tegen twee is dat het ene team
de bal uit kreeg en moest proberen te scoren. Daarna gingen we 2 partijtjes doen. 2 mensen mochten teams
kiezen. Op het einde kregen we een tasje met allemaal verschillende spullen.
Groetjes,
Robin en Stefan
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Film kijken
Hallo allemaal,
Wij gaan vertellen over de film die we hebben gezien, Back To The Future: Part one. Het is een film uit
1985. De film gaat over Doc Brown en Marty Mcfly.Doc Brown heeft een tijdmachine gemaakt van een
DeLorean. Marty komt vast te zitten in het verleden. Doc Brown uit 1955 helpt hem terug te komen naar de
toekomst. Hij helpt Doc om het te overleven in 1985 door een brief achter te laten die hij niet mocht openen
in 1985. Ze komen in gekke problemen maar het lukt toch. Er zijn nog twee delen van Back To The Future.
Die willen we ook graag zien.
Groetjes,
Jochem en Levi

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