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Bijbelverhalen 
 

Week 04 (24/01-28/01) – Dat mag niet, toch?  

Marcus 2: 13-28 en 3:1-6 

Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. 

Zijn leerlingen vasten niet, zoals de leerlingen van Johannes de 

Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van 

het veld om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?  

 

Week 05 (31/01 – 04/02) – Volg jij Jezus nog?  

Marcus 3: 7-30 

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, 

maar er zijn ook steeds meer mensen die hem afwijzen. Zijn eigen 

broers zijn bang dat jezus zijn verstand verloren heeft. 

 

Week 06 (07/02 – 11/02) – Zaai verhaal 

Marcus 4: 1-34 

Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op 

verschillende plekken. Op de ene plek komt het op, op de andere 

plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met 

mensen die er verschillend mee omgaan.   

Activiteiten van de kalender die niet door 

kunnen gaan 
 
Op de kalender staan een aantal activiteiten die vanwege de 
coronamaatregelen helaas niet door kunnen gaan. De eerste is de 
maandsluiting van groep 4. Deze gaat op dit moment niet door, we 
plannen hiervoor later in het schooljaar een nieuwe datum.   
De tweede activiteit die niet door gaat is het sporttoernooi voor 
groep 3 en 4. Of hier een alternatief op een later moment voor wordt 
gegeven is ons op dit moment nog niet bekend.  

Nieuwsbrief     
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Agenda 
 

 

Januari: 

20-1: De nieuwsbrief komt 

uit 

 

Februari: 

1-2: MR/OC-overleg 

7-2: Studiedag, alle 

kinderen zijn vrij 

10-2: De nieuwsbrief komt 

uit 

18-2: Rapport gaat mee 

21-2 t/m 25-2: 

Voorjaarsvakantie 
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Op tijd beginnen… 
 
’s Morgens willen wij graag op tijd starten. Er is een vrije inloop vanaf 8.15 uur en we bellen altijd om 8.25 
uur. Zo zouden we om 8.30 uur ook echt kunnen starten. Helaas merken we dat sinds de vakantie veel 
kinderen later komen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Dan kunnen we op tijd starten 
en gaat er geen lestijd verloren.  

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.  

Nieuwe leerlingen 
 
Na de kerstvakantie hebben we twee nieuwe leerlingen welkom mogen heten: Emily in groep 4 en Fayèn 
in groep 1. Fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen! We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de 
Rehoboth.  

Even voorstellen… 

Als inval onderwijsassistent/pedagogisch medewerker op CKC Rehoboth wil ik mij graag even voorstellen. 

Mijn naam is Angela Peper, 34 jaar. Ik woon samen met mijn man Jeroen en drie kinderen Jesper, Sem en 
Noah in Nieuw-Buinen. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het puzzelen en knutselen samen met mijn 
kinderen. 

Ik sta op maandag tot en met donderdag in groep 7/8 als onderwijsassistent ter vervanging van Juf Goeree, 
daarnaast werk ik die dagen ook BSO-diensten. 

Ik verheug me op een mooie tijd bij Rehoboth. 

Met vriendelijke groet, 

Angela Peper 

Nieuws van de Speulstee en Rehokids kdv 

Momenteel werken we op de groepen met het thema De Bibliotheek. Mede doordat er gewerkt wordt aan 
een voorleesbeleid binnen de kinderopvang én omdat van 26 januari t/m 5 februari de Nationale 
Voorleesdagen zijn. 

mailto:rehoboth@ckcdrenthe.nl
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We hebben veel boeken op de groep en lezen regelmatig een verhaaltje voor of kijken samen naar de 
tekeningen in het boek. De bijbel als het boek van God staat ook centraal. Het liedje ‘lees je bijbel, bid elke 
dag’ wordt al heel goed gezongen en ook met de bijpassende gebaren 
wordt goed meegedaan.  

Met de kinderdagverblijfkinderen zijn we een paar keer naar de 
bibliotheek geweest om nieuwe boeken te halen. Met de peuters zijn we 
naar de bibliotheek in school geweest en zochten we daar boeken uit. 
Juf Piening las ons daar ook een boek voor. Volgende week komt ze bij 
ons op de groep voorlezen. Zij maakt er wel een feestje van hoor, voor 
volgende week heeft ze ook alweer een leuke peuteractiviteit 
voorbereid rondom de Nationale Voorleesdagen. 

Donderdag en vrijdag starten we bij De Speulstee een 
Kinderzwerfboekstation. Hier komen kinderboeken in die mogen 
zwerven door de wijk. Als het boek gelezen is kan het geruild worden. 
Ook buurtkinderen mogen hier boeken uithalen. Hebben jullie thuis ook een kinderboek dat het 
Kinderzwerfcircuit in mag? Dan mag je die in het kastje erbij leggen. Daar liggen ook stickers om erop te 
plakken, zodat iedereen ziet dat het een Kinderzwerfboek is geworden. 

Nieuws van Rehokids bso 
 
We zijn erg blij dat we alle kinderen weer mogen verwelkomen op de 
bso na de lockdown! Ook hebben we weer nieuwe aanmeldingen 
binnen gekregen waardoor de groep steeds groter wordt. Dat vinden we 
erg gezellig! 
 
In de kerstvakantie hebben de kinderen van de noodopvang kunnen 
genieten van een gastles drama. Zo waren ze in de dierentuin, mochten 
ze verschillende dieren geluiden nadoen en waren ze poppen in een 
poppenwinkel.  
 
We werken nu aan het thema: Winter! Ook al laat de echte winter nog op zich wachten, we hopen dat er 
toch nog wat sneeuw gaat vallen. We wisselen knutsel activiteiten af  met spel. 

 

Nieuws uit groep 1 en 2 
 
Fayen is 4 jaar geworden en we vinden het fijn dat ze nu elke dag bij 
ons in de groep is. Welkom Fayen en welkom ouders van Fayen. We 
wensen jullie een fijne tijd toe op onze school. 
Deze maand werken we in groep 1-2 met het thema Kunst. We leren 
wat een museum is en wat je daar kunt zien. Op zolder hebben we onze 
eigen museum gemaakt met kunstwerken van de kinderen. In week 2 
hebben we het over de vlakken en kleuren van Pieter Mondriaan 
gehad. Groep 1 heeft een kunstwerkje van gekleurde stokjes gemaakt. 
Groep 2 heeft met verfrollers zelf vlakken gemaakt en met een zwarte 
stift een tekening erop gemaakt.  
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Een leerling kwam met een poster van een zelfportret van Vincent van 
Gogh op school en een andere leerling wist te vertellen dat Vincent maar 
1 oor meer had. Zo leuk hoe er vanuit huis meegedacht wordt. Dit inspireert 
ons allen. In week 3 gaan we kleien en maakt elke leerling een eigen 
kunstwerk. In week 4 maken we een collage van portretten door 
illustratoren gemaakt van Frida Kahlo. In het Drents museum hangen 
momenteel werken van haar. In week 4 gaan we ook met muziek aan de 
slag want ook dat is kunst. De letter n staat centraal en we noemen 
woorden met een n op. Dit is ook leuk om thuis een keer te doen. Groep 2 
oefent de beginletter van een woord. Onder onze woordparaplu hangen 
diverse woorden die met kunst te maken hebben.   Bij het woord standbeeld 
bijvoorbeeld gaan we in het speellokaal standbeeldtikkertje doen. Zo 
oefenen we ook de betekenis van een woord. Op dinsdag hebben we 1 of 
2 keer gym. Via de methode Kleuterpret hebben we elke week weer een 
afwisselende gymles. 

Nieuws uit groep 3 

Gelukkig mochten alle kinderen op 10 januari weer gewoon naar school, iedereen was daar opgelucht over, 
kinderen en ouders en ook zeker de leerkrachten. Na een fijne vakantie was iedereen blij om weer aan de 
slag te gaan. Heel fijn was het dat in groep 3 alle kinderen er waren, niemand ziek, niemand thuis. Toch 
blijft het spannend met wat corona gaat doen, raken er nog veel kinderen besmet? Of veel collega’s? En 
dan kun je dus ook nog ‘gewoon’ ziek worden….minstens zo vervelend. We hopen er maar het beste van, 
gezondheid is het allerbelangrijkst.  

In de klas zijn we in ieder geval hard aan de slag gegaan met 
het herhalen van alle letters die geleerd zijn, door al die letters 
merken we dat we al heel veel woorden kunnen lezen. We 
zijn daarom ook gestart met “De Interessante Boekenhoek”. 
Iedereen heeft een informatief boek uitgezocht en gaat 
daarover een verslag maken. Je begint eerst met een 
woordweb; wat weet ik al van dit onderwerp? Daarna ga je 
het lezen en maak je een tekening of plattegrond, vervolgens 
probeer je een verslag te schrijven, heb je uiteindelijk ook iets 
geleerd over het onderwerp? Dolenthousiast zijn de kinderen 
ermee aan de slag gegaan! Vrijdag mogen alle kinderen de letters nog een keer laten horen voor het 
letterdiploma. Dat is best een beetje spannend maar het gaat vast lukken! 

Waar de kinderen ook erg enthousiast van werden zijn de nieuwe hoeken in de klas. Een dinosaurus-hoek, 
met dino’s, een vulkaan en interessante boeken over de dinosaurus. En de huishoek is omgetoverd tot een 
safari hut om “Op safari te gaan” en onderzoek te doen naar wilde dieren. De kinderen mogen zelf ook 
spullen meenemen voor de hoeken, dan wel graag hun eigen naam erop. 

Met rekenen zijn we veel verhaaltjes-sommen aan het oefenen, die komen ook voor in de toetsen die we 
binnenkort gaan afnemen. Daarnaast blijven we ook oefenen met klokkijken, geld tellen en splitsen. Vraagt 
u er maar eens naar thuis! 
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Nieuws uit groep 4 

Voor de vakantie kregen de kinderen te horen dat juf Huiting weg zou gaan. Dat was wel even slikken. 
Gelukkig hebben we alles goed kunnen regelen en zijn de kinderen na de vakantie gestart met juf van 
Klinken en juf Strockmeijer. We gaan nog een moment afspreken waarop de kinderen afscheid gaan nemen 
van juf Huiting. Komende weken zullen we hier de voorbereidingen voor gaan treffen. U hoort er meer van!  

Verder is het allemaal van alle kanten natuurlijk nog even wennen, maar afgelopen dagen zijn positief 
verlopen dus dat beloofd veel moois voor de toekomst! We gaan er weer voor!  

Nieuws uit groep 5 

Na de kerstvakantie hebben we nieuwe plekken in de klas gekregen. Ook hebben we een vuurwerk tekening 
gemaakt. En zijn we gestart in een nieuw schrijfschrift. 

We hebben een nieuw thema gekozen met Blink, namelijk: Wereldrestaurant. We gaan per werelddeel 
ontdekken welke eetgewoontes er zijn en welke gerechten de mensen eten. Aan het einde van dit thema 
gaan we met de klas een eigen wereldrestaurant maken. 

We hebben juf Holkenborg vorige en deze week een aantal spelletjes van Met Sprongen Vooruit geleerd. 
De kinderen vonden het leuk om te doen. Ze geven het 5 sterren. Verder hebben we een website 
(www.spellingoefenen.nl) ontdekt waar je extra kunt oefenen met spelling. Deze website gebruiken we na 
het maken van de les. Gemiddeld komen we met de klas uit op 4,5 sterren. 

Via Social Schools heeft u kunnen zien dat we in de klas bezig zijn geweest met de executieve functies. We 
speelden het spel boter, kaas en eieren in tweetallen. Deze week staat duim worstelen centraal. De activiteit 
hoort bij de executieve functie emoties en krijgt 4,5 sterren. 

Tijdens de les begrijpend lezen hebben we het gehad over recensies schrijven en dat je daarbij vaak sterren 
geeft. Vandaar dat een aantal onderdelen uit de nieuwsbrief sterren hebben gekregen. 

Nieuws uit groep 6 
 
Na de kerstvakantie zijn we allemaal weer vol goede moed begonnen. We waren allemaal heerlijk uitgerust 
en hadden elkaar veel te vertellen. Ook al mocht er niet zo veel in de vakantie, toch hebben de kinderen 
genoeg beleefd.   
We zijn weer begonnen en hebben (bijna) allemaal een nieuw plekje gekregen.   
Vorige week zijn we vooral bezig geweest met herhalen van de stof van het afgelopen half jaar. We zijn 
namelijk deze week begonnen met de Cito toetsen van spelling en begrijpend lezen. Ook hebben de 
kinderen allemaal de AVI toets gedaan en mocht iedereen weer een nieuw boek kiezen!  
  
Verder zijn we natuurlijk al een poosje bezig met topografie. Komende maandag hebben de kinderen de 
toets van de provincie Groningen.  
  
In social schools kunt u ook berichten verwachten over het huiswerk. Dan weet u ook welk huiswerk de 
kinderen hebben.  
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Nieuws uit groep 7 en 8 
 

Musical  

Dit jaar is de musical er weer. De naam zal u wel bekend voorkomen, misschien noemt u uw kind ook wel 

eens zo namelijk… betoeterd !!!!      . Eerst moesten we de musical uitzoeken. Het ging tussen de musicals 

‘Betoeterd’, ’Verboden te voeren’ en ‘het Laatste level’. We hebben eerst de trailers bekeken. Uiteindelijk 

werd het kiele kiele tussen het laatste level en betoeterd. Daarna kreeg je 2 minuten om iemand over te 

halen en te bespreken daarna kreeg je 2 minuten om na te denken over welke musical je wilt kiezen.   

Iedereen mocht 1 stem uitbrengen voor een musical. De musical met de meeste stemmen werd het. 

Uiteindelijk stemde bijna de hele klas op de musical ‘Betoeterd’. Juf heeft daarna de tekstboekjes besteld. 

De rollen hebben we een week later verdeeld. Iedereen heeft een rol. Ik (Romy) speelt de personage 

Rowena. En Floor speelt de personage Simone Stoorzender.   De musical speelt zich af in de Bekersteeg, 

een vies oud steegje waar van alles gebeurt. Als u wilt weten hoe het afloopt, kom dan 16 juni naar onze 

musical! Tot dan!!  

Groetjes, Floor en Romy.       

Blink presentaties 

Wij hebben de presentaties gehad van ‘Stem op mijn partij’. Er zijn in totaal 8 partijen. Alle presentaties 

waren best wel goed. A.s. maandag gaan we stemmen op de partij die iedereen het beste vond van de klas. 

Het ging over wereldproblemen, waaronder Corona en bedreigde diersoorten. De presentatie van Niels ging 

over bedreigde diersoorten en de plastic soep. De presentatie van Jadian ging over arme landen die geen 

geld hebben om de boosterprik te kunnen halen. We hebben een maand de tijd gehad om het voor te 

bereiden in de klas. Wij vonden het een hele leuke opdracht. 

Groetjes Niels en Jadian 

Het BAM spel 

Wij hebben maandag het BAM spel in de klas gespeeld. Dit is voor het vak spelling. Er zaten kaartjes in een 

pot, op die kaartjes stonden woorden om spelling te oefenen. Toen moest je een kaartje uit de pot pakken 

en het kaartje aan je buurvrouw of buurman geven. Deze las het kaartje dan voor. Zelf moest je dan het 

woord opschrijven. Was het woord goed? Dan kreeg je het kaartje. Was het woord fout? Dan moest het 

kaartje terug in de pot. Als je BAM had op een kaartje, dan mocht je een kaartje van iemand afpakken. Als 

je BOEM op het kaartje had, was je al je kaartjes kwijt. Ik (Jasmijn) heeft het spel een keer gewonnen. Het 

spel was super leuk en goed om te oefenen voor de cito toets. We hopen dat we het spel vaker mogen 

spelen in de klas. 

Groetjes, Brenda en Jasmijn Bakker                                                
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