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Bijbelverhalen 
 

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie 

van Johannes. Dat evangelie begint met een bijzondere tekst, over 

het woord van God dat er in het begin al was. Johannes vertelt: toen 

Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. Door 

wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. 

In de verhalen van deze weken horen we over Johannes de Doper, 

die aankondigt dat de Messias komt. We horen hoe Jezus leerlingen 

met zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij mensen 

ontmoet die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten, zoals de 

zieke man bij het bad van Betzata of de vrouw die door Jezus niet 

veroordeeld wordt. Ook horen we hoe Jezus vijf broden en twee 

vissen deelt met vijfduizend mensen. 

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. In een van de verhalen 

horen we over Natanaël, die Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus 

blijkt hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. Het is een 

bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel 

zichtbaar wordt: dat mensen gekend worden, misschien ook zonder 

dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar mensen 

kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus 

aankijken. Kennen zij hem echt? En hoe dan?  

Personeel 
 

Gertie Piening was afgelopen twee weken afwezig. Zoals het nu lijkt 

is zij maandag weer voldoende hersteld en zal zij zelf weer voor 

groep 5 staan.  

Kellie Bruns zal komende weken een dag per week afwezig zijn 

vanwege haar gezondheid. Wim Plas zal deze dagen voor haar 

invallen. Het gaat afwisselend om de dinsdag en donderdag.  

Gerda Gubler heeft aangegeven haar baan bij de Rehoboth op te 

willen zeggen. Zij zal tot de voorjaarsvakantie bij ons aan het werk 
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Agenda 
 

Januari: 

26-1: maandsluiting groep 

1/2 

27-1: Loopspeltoernooi 

groep 3 en 4 

30-1: Streetwise 

 

Februari: 

6-2: Studiedag school, alle 

kinderen van groep 1 t/m 8 

zijn vrij 

9-2: Nieuwsbrief komt uit 

14-2: Schoolfotograaf 

23-2: maandsluiting groep 

6 

24-2: rapport mee 

27-2 t/m 3-3: 

Voorjaarsvakantie 
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zijn. We zijn druk op zoek naar een vervanger voor haar. Het personeelstekort in het onderwijs is echter erg 

groot. Het zal dus een hele puzzel worden. Zodra ik nieuws heb over de vacature, dan laat ik u dat weten.   

Nieuwe leerlingen en afscheid 
 

Na de kerstvakantie is Aimée bij ons in groep 2 gekomen, Shadey-Jay in groep 5 en Skye in groep 7. 

Welkom allemaal! We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben op ons kindcentrum. Helaas hebben we 

net voor de kerstvakantie ook afscheid moeten nemen. Angeline, uit groep 5,  gaat nu in Emmen naar 

school. We wensen Angeline een fijne tijd toe op haar nieuwe school.   

Toetsweken 
 

Deze week zijn we begonnen met de toetsweken. In november hebben de kinderen de vragenlijsten van 

IEP voor hart en handen en een aantal proeftoetsen gemaakt. In groep 8 hebben we ervoor gekozen om dit 

schooljaar te blijven werken met CITO in verband met de advisering naar het voortgezet onderwijs. In april 

heeft groep 8 de IEP-eindtoets. 

Vanaf groep 7 zijn de IEP-toetsen voor hoofd aan de beurt. Dit zijn 

toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging. Voor 

technisch lezen blijven we AVI en DMT gebruiken. Met deze toetsen 

kijken we in hoeverre uw kind de leerdoelen beheerst waar we de 

afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Het is niet nodig om voor de 

toetsen te oefenen. Kinderen hoeven niet zo hoog mogelijk te scoren. 

We willen weten wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Als we 

weten welke leerdoelen ze al beheersen, weten we ook waar we de komende maanden met elkaar aan 

kunnen werken. De kinderen maken de meeste toetsen digitaal. We leggen geen extra druk op de kinderen, 

want stress zorgt er niet voor dat kinderen goed kunnen laten zien wat ze kunnen. We gaan er gezellige en 

leuke dagen van maken en zo af en toe gaan we ook IEP-en. De resultaten van deze toetsen zijn niet te 

vinden in Parnassys, maar worden met u gedeeld tijdens de voortgangsgesprekken.  

ANWB Streetwise komt op bezoek! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt 
vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw 
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 30 januari naar onze school te komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen 
van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op 
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, 
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo 
goed mogelijk nagebootst. 
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De vier onderdelen zijn: 

· Voor groep 1 en 2: Toet toet  

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik 
van de autogordel en een autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik  

Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de 
autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

· Voor groep 5 en 6: Hallo auto  

In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van 
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig  

Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het 
fietsen naar de middelbare school. 

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Kijk dat op http://www.anwb.nl/streetwise  

De lessen van groep 5 en 6 worden voor een deel op de straat gegeven. Dat betekent dat de Wilhelminalaan 
van 8.30-12.00 uur afgesloten zal zijn. We hebben hiervoor een vergunning gekregen van de gemeente.  

Social Schools 
 

Binnenkort starten we ook voor de opvang met Socials Schools. Nu het nieuwe administratiesysteem voor 

de opvang is ingevoerd, zullen ook de groepen van de opvang opgenomen kunnen worden in Social 

Schools. De kinderen krijgen hiervoor een blad met de inlogcode mee. U kunt dan de app installeren op uw 

telefoon en met de code wordt u aan de juiste groep toegevoegd. Als kinderen 

al op school zitten, dan wordt er een extra account aangemaakt voor de opvang. 

Helaas is dit nog niet volledig gekoppeld en is een tweede account nog nodig.  

Nieuws van Reho-kids (KDV) 

Het is alweer de tweede week na de vakantie en de kinderen van het KDV 
werken met het thema ‘knuffels’. Puk komt deze weken bij ons logeren en dat 
vinden we erg gezellig! Omdat Puk komt logeren oefenen we met 
tandenpoetsen en hebben we andere leuke activiteiten op het programma staan 
zoals knuffelberen versieren en lezen uit boekjes over knuffels en vriendschap!  

 

 

http://www.anwb.nl/streetwise
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Nieuws van Rehoboth De Speulstee (POV) 

Op de peutergroep werken we met het thema knuffels. Puk heeft heel veel 
knuffels verzameld op de groep, het liefst heeft hij ze allemaal bij zich in bed. 
In de kring mogen de peuters vertellen over hun knuffel en waarom nou 
uitgerekend die knuffel zo lief is. 

Puk wil tijdens de kring zijn stoeltje niet delen met zijn knuffel en er ontstaat 
ruzie. Oei oei, wat nu? Gelukkig hebben de peuters tips en helpen ze Puk 
en de knuffel met het vinden van een oplossing: dan schuiven we er toch 
gewoon een stoeltje bij? 

‘Samen delen’ is een actueel voor peuters, omdat het nog in de 
egocentrische fase zit. Op deze manier hopen we de vaardigheid ‘samen 
delen’ verder te ontwikkelen. Evenals het omzien naar elkaar: “oh, wordt 
een ander kind verdrietig als ik iets afpak?” Dat doen we door te benoemen 
welke reacties en emoties we zien bij de kinderen. 

Voor ons volgend thema zijn we op zoek naar een personenweegschaal. Is er iemand die een oude 
weegschaal thuis heeft staan, die wij mogen hebben voor onze groep? 

Nieuws van de leerlingenraad 
 
Dinsdag hadden we weer leerlingenraad. Het gaat heel goed op school. We hadden allemaal bijna geen 
punten die we moesten bespreken. We hebben besproken in alle groepen dat iedereen de wc netjes moet 
houden en dat scheppen alleen zijn voor gebruik in de zandbak.   
 
Groeten, namens de leerlingenraad, van Tim en Alynah  
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