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Bijbelverhalen 
 

Week 2: 10-14 jan. 2022 

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1: 1-13 

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 

In de synagoge, Marcus 1: 21-28 

 

Week 3: 17-21 jan. 2022 

De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1: 29-39 

De melaatse man, Marcus 1: 40-45 

De verlamde, Marcus 2: 1-12 

 

Week 4: 24-28 jan. 2022 

Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2: 13-22 

Aren plukken op sabbat, Marcus 2: 23-28 

Een genezing op sabbat, Marcus 3: 1-6 

Kerstviering 
 
Vandaag hebben de kleuters al kerst gevierd en morgen volgen de 
andere groepen. Fijn dat we dit in ieder geval samen nog kunnen 
doen! De filmpjes zijn opgenomen en worden gemonteerd.  
In mijn bericht van dinsdag vertelde ik dat het resultaat vrijdag al 
verstuurd zou worden, maar dat was iets te enthousiast. We krijgen 
de film voor het weekend niet klaar. Volgende week dinsdag, op de 
dag dat we anders de kerstviering zouden hebben, versturen we de 
film en kunt u deze thuis met uw kind bekijken.  
 
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen toe, geniet van de 
rust en van elkaar. Na de vakantie hopen we weer gewoon open te 
zijn. We gaan er met elkaar een mooi 2022 van maken!  

Nieuwsbrief     
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Agenda 
 

 

December: 

20-12: Start vervroegde 

kerstvakantie 

25-12 t/m 9-1: 

kerstvakantie 

10-1: Seizoensopening 

(indien mogelijk) 

17-1: Leerlingenraad 

20-1: De nieuwsbrief komt 

uit 

27-1: maandsluiting groep 

4 (indien mogelijk) 
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Social Schools 
 
Na de kerstvakantie gaan we alle communicatie via Social Schools versturen. Heeft u nog geen account 
aangemaakt, wilt u dit dan op korte termijn doen? Het zou jammer zijn als u straks de berichten van school 
mist. De inlogcodes zijn per gezin op papier meegegeven. Mocht u de codes niet meer hebben, dan kunt u 
een mail sturen naar rehoboth@ckcdrenthe.nl 
U ontvangt dan een mail met de codes.  

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 Reho-kids 
 
De laatste weken van het jaar zijn wij bezig met het thema: 
Kerst!  
De kinderen hebben zelf de kerstboom versierd en dat was 
een groot succes. 
Verder zijn wij flink aan het knutselen geweest! 
Kerststalletjes met het kindje Jezus, kerstbomen en 
kerstsokken.  
We hebben buiten een ren- en zoek spel gedaan met vragen 
over het kerstverhaal. 
We maken er een gezellige tijd van met zijn allen. 

Nieuws uit groep 1 en 2 

Op zolder in onze klas hebben we twee kersthoeken ingericht. In 1 hoek liggen 
verkleedkleren en bij de open haard en de kerstboom wordt er gezellig gespeeld. In 
de andere kersthoek liggen diverse kerstspelletjes op het gebied van rekenen en 
letters. Alle kinderen van groep 2 kunnen terugtellen van 10 naar 0. Momenteel 
oefenen we het terugtellen van 15 naar 0. Voor groep 1 oefenen we het terugtellen 
van 5-0. Voor groep 1en 2 flitsen we een cijfer en ze mogen tellen door middel van 
voetstappen. Als je klaar bent tik je een ander kind aan en hij/zij mag dan weer lopen 
na het flitsen.  
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Voor groep 2 maken we het iets moeilijker door te flitsen en dan 1 erbij te doen. Met mozaïek maken we 
figuren op een kerstboom. We knutselen stalletjes en kerstbomen en sterren en in 
ons tekenboek is een tekening van de maand november en december gemaakt. 
Tijdens de gymles hebben we het hinkelen, huppelen en de koprol diverse keren 
geoefend. Het gaat steeds beter en de kinderen zijn blij als ze weer iets hebben 
geleerd. De boekbespreking van een prentenboek is spannend voor groep 2. Een 
hele overwinning om te presenteren voor een groep. De tops van de andere 
leerlingen zijn vaak zo lief. In het kringgesprek werd de overwinning van Max 
Verstappen uitgebreid besproken. Dit hebben we met een kleurplaat van Max 
gevierd.  

Na de vakantie verwelkomen we Fayen en we wensen haar een leerzame, gezellige 
tijd toe op onze school. Juf Kuipers geniet thuis van haar verlof en we hebben een 
mooie tekening voor haar gemaakt met de namen van de kinderen erop. We 
wensen alle kinderen een warm kerstfeest toe samen met hun familie en een 
gezond, spetterend Nieuwjaar gewenst. 

Onze voorraad lege boterkuipjes voor het knutselen is geslonken. Als u mee wilt sparen dan is dat erg fijn. 

Nieuws uit groep 3 

 

Sinterklaas kwam op school! En niet zomaar...nee, in een grote vrachtwagen 

werd hij gebracht. De pieten kwamen met een grote tractor. Het was geweldig 

om hen te kunnen begroeten en toe te zingen met alle kinderen buiten op het 

grote plein. De twee pieten deden wel heel grappig. De ene piet dacht dat 

worteltjes van marsepein net zo gezond waren als echte worteltjes, gelukkig 

konden de kinderen dat verschil uitleggen aan piet. Volgens één van de 

kinderen was Malle Pietje verkleed als gewone piet bij ons op bezoek. 

Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, zijn we in groep 3 volop bezig 

met kerst. We zingen over advent, we luisteren naar de verhalen over Jozef 

en Maria, we spelen met de kerststal en schrijven daar woorden bij. Ook zien 

we de Wijzen uit het Oosten steeds een beetje dichter bij de kerststal komen. 

We lezen kerstverhaaltjes en met rekenen tellen we de kerstballen en splitsen 

we het aantal sterren. Met rekenen zijn we ook flink bezig met klokkijken, een uur verder en een uur terug. 

Vraag dit maar eens aan uw kind. 

We zijn bijna zover dat we alle letters hebben geleerd. Merken jullie het thuis ook? Ieder kind krijgt 3 

leesboekjes mee naar huis om in de kerstvakantie aan jullie, ouders, voor te kunnen lezen. Het is natuurlijk 

ook erg leuk om dat samen te lezen. Zo hopen we dat de kinderen veel oefenen en na de kerstvakantie het 

letterdiploma behalen. Zet ‘m op!  

De kerstbomen die de kinderen gemaakt hebben door stroken papier eerst te meten in centimeters en dan 

steeds korter boven elkaar te plakken, versieren ons lokaal.  

We wensen jullie gezegende kerstdagen. 
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Nieuws uit groep 4 
 
De kinderen van groep 4 hebben weer een drukke tijd achter de rug. We hebben heel veel 
Sinterklaaswerkbladen gemaakt. We hebben geoefend met verhaaltjessommen over Sint en Piet. De 
schrijflessen stonden ook in het teken van Sinterklaas. De kinderen van groep 4 kennen nu bijna alle 
hoofdletters. We hebben geleerd dat we hoofdletters schrijven aan het begin van een zin en bij namen van 
mensen en dieren. Ook zijn we bezig geweest met het schrijven van ons eigen adres. Dat was voor veel 
kinderen nog best wel moeilijk. Een keer een leuke kaart sturen naar je opa en oma of naar iemand anders 
is een leuke en goede oefening. Een kerstkaart maken en versturen kan natuurlijk ook. Wat schrijf je dan 
op bij het adres? Wat is een postcode? De plaatsnaam schrijven we natuurlijk ook met een hoofdletter. 
Wellicht is dit nog een leuke oefening in de extra vakantieweek.  
 

Jammer genoeg konden niet alle kinderen bij het Sinterklaasfeest 
aanwezig zijn. Ook bij de verjaardag van juf Huiting kon niet iedereen 
aanwezig zijn. Ze was er notabene zelf niet eens! Gelukkig konden we 
de maandag erna toch samen een feestje vieren. Helaas misten er nog 
steeds een paar kinderen. Het is een lastige periode voor kinderen die 
thuis moeten blijven. Ouders die vervolgens ook thuis moeten 
blijven. Testen bij de GGD en dan mag het weer thuis? Persoonlijk vond 
ik het erg vervelend om kinderen naar huis te moeten sturen omdat wij 
ons aan de gestelde regels moeten houden en nog belangrijker; 
allemaal graag gezond willen blijven. Het positieve aan dit alles is dat 
we merken hoe graag de kinderen dan weer naar school gaan. Er waren 
veel kinderen die het jammer vonden dat we een week eerder vakantie 
hadden. Ik kan mij persoonlijk niet herinneren dat ik dat vroeger als kind 
ooit heb gezegd. 
  
Inmiddels zijn de kinderen alweer helemaal in de kerstsfeer en heb ik deze week ontdekt wat een geweldige 
zangklas dit is. Jullie mogen ervan genieten als jullie de kerstfilm zullen zien. Ik wens alle kinderen en ouders 
een hele fijne Kerst en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!  Geniet van de kleine dingen in het 
leven want daar gaan we soms te snel aan voorbij. Wees zuinig op elkaar, respecteer elkaar en geniet van 
alle momenten die jullie als gezin samen mogen beleven.  

Nieuws uit groep 5 

Vrijdag 3 december hebben we met de klas Sinterklaas gevierd. Groep 5 heeft voor het eerst surprises 
gemaakt. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan! Het was een gezellige dag met mooie surprises, 
grappige gedichten en veel lol.  

We hebben de afgelopen weken heel 
hard geoefend met de tafels. Iedere dag konden we een sticker verdienen op onze tafelpaspoorten. Er zijn 
zelfs al een aantal kinderen die alle tafels hebben gehaald en nu de tafels door elkaar oefenen. We willen 
jullie vragen om thuis ook nog steeds te helpen met oefenen. 
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Deze week hebben we spelling, taal en begrijpend lezen afgerond met een dictee/toets. Dit betekent dat we 
na de kerstvakantie gaan beginnen met nieuwe thema’s.  

Deze nieuwsbrief is gemaakt met hulp van Daan en Brechje.  

Nieuws uit groep 6 
 

 

JAAAAA! Het is ons weer gelukt! 

Wat hebben we toch een toppers op onze school. Samen met groep 5 hebben we vanaf september 

meegedaan en dat loont zich nu. Wat hebben de kinderen fanatiek gelezen en meegedaan. 

We mogen als prijs een boek uitkiezen voor op school. 

Verder hebben we natuurlijk Sinterklaas weer een handje geholpen. De kinderen hebben weer ontzettend 

hun best gedaan met het maken van de prachtigste surprises. Het was dit jaar wel een beetje anders dan 

anders, maar dat mocht de pret niet drukken. 3 kinderen hebben online het feest meegevierd. De surprises 

hadden ze thuis en pakten ze uit wanneer zij aan de beurt waren. 

Handig hoor al die digitale middelen, maar hopelijk kunnen we het volgend jaar weer met zijn allen op school 

vieren. 

     

Ook is december de maand van het kerstfeest. Ondanks alle beperkingen gaat groep 6 toch het kerstverhaal 

uitspelen. We hebben al een paar keer geoefend en hopen dat u er van zult genieten. 

Natuurlijk hebben we ook nog mooie kerstknutsels gemaakt. 
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Rest mij nog om iedereen een gezegende kerstdagen te wensen en op naar een gezond en fijn 2022! 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 

Het waren een paar gekke weken in groep 7 en 8. Ineens moesten we 

omschakelen naar thuisonderwijs. Ik vond het heel knap hoe goed de 

kinderen dit deden. Ze zijn serieus thuis aan het werk geweest en waren op 

de juiste tijden online. Ook heb ik een paar prachtige werkstukken in 

ontvangst mogen nemen. Ik ben wel heel blij dat ik de kinderen nu gewoon 

weer in de klas heb, zoals het hoort.  

Normaal gesproken laat ik de kinderen ook stukjes typen voor in de 

nieuwsbrief waar ze graag iets over vertellen willen, dit keer gaat dat was 

lastiger omdat we dus veel thuis aan het werk geweest zijn. Toch kunnen 

we gelukkig wel iets vertellen over ons Sinterklaasfeest. Dit feest was voor 

ons een weekje uitgesteld, maar dat deed niets af aan het plezier wat wij 

met elkaar die dag beleefd hebben.  

Wij zijn Sem & James en wij gaan vertellen over vrijdag 10 december.  

Wij hebben vrijdag 10 december sinterklaas gevierd op school. We 

begonnen in de kring naar de mooie surprises te kijken. Juf Pruim begon 

met haar surprise te pakken en gaf hem aan Janiek. Op een gegeven 

moment was ik aan de beurt nadat Floor mij een surprise had gegeven. James had Carolina en Sem had 

Chioma getrokken met de lootjes. De mooiste surprises vonden wij die van Sylvie (dat was een grote pop), 

maar het blijft lastig want wij vonden veel surprises heel erg mooi. In de middag hebben we Sinterklaasbingo 

gedaan en later een tekenspel.  
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Rooilaan 154 

7876 GW Valthermond 

0599-662367 
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