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Bijbelverhalen 
 

Week 38 (20/09 – 24/09) – Tel ik mee? 

Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24 

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. 

Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de 

bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook 

nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te 

zullen werken.  

 

Week 39: (27/09 – 01/10) – Is dit eerlijk?  

Genesis 30: 25-43 en 31:17-24 

Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van 

Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil naar het land waar 

hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van 

de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt 

takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren 

worden.  

 

Week 40 (04/10 – 08/10) – Maken we het goed?  

Genesis 31: 25035, 31: 43-54 en 32: 1-22 

Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt 

Laban achter Jakob en zijn gezin aan – maken ze het goed? Als 

Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd 

man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het 

goed kunnen maken?  

Aanvullingen voor de kalender 
 
Bij het drukken van de kalender was nog niet alle informatie voor dit 
schooljaar volledig bekend. Daarom kan u in de nieuwsbrief 
regelmatig een aanvulling verwachten. U kunt deze activiteiten dan 
zelf op de kalender zetten, zodat u alle informatie bij elkaar heeft 
staan.  

Nieuwsbrief     
CKC Rehoboth 16/09/2021 Nummer 2 

 

Agenda 
 

September: 

20-9: Studiedag team, alle 

kinderen zijn vrij 

21-9: Verkiezing nieuwe 

leerlingenraad 

27-9: Vergadering 

Leerlingenraad 

30-9: maandsluiting gr. 6 

 

Oktober: 

6-10: Start 

kinderboekenweek 

7-10: Nieuwsbrief komt uit 

13-10: Juf Breedveld viert 

haar verjaardag 

15-10: Juf Kruizinga viert 

haar verjaardag 

18-10 t/m 22-10: 

herfstvakantie 

25-10: Seizoensopening 

27-10: Hoofdluiscontrole 
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Voor nu hebben we de volgende aanvullingen:  
Op 2 juni 2022 komt de schoolfotograaf op ons kindcentrum.  
Gé Kloppenburg werkt op de maandag en dinsdag in groep 1/2. Haar mailadres staat niet op de kalender 
vermeld. Wilt u haar mailen, dan kan u haar bereiken op het volgende mailadres: 
g.kloppenburg@ckcdrenthe.nl.  

Schoolgids 
 
In de bijlage vindt u de nieuwe schoolgids. Deze staat ook op onze website. We drukken hem in principe 
niet meer af op papier, maar mocht u toch graag een papieren versie ontvangen, dan mag u een mail sturen 
naar rehoboth@ckcdrenthe.nl en dan zorgen wij voor een papieren versie.   

Privacy instellingen 
 
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar uw kind op 
te zien is, verspreiden. U heeft hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op een ander tijdstip, een 
toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier hebt u voor verschillende vormen van publicatie wel/geen 
toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de schoolgids, nieuwsbrief, website e.d.) doen we alleen 
wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is niet meer verplicht om elk jaar een nieuw formulier 
in te vullen. Wel herinneren we u er in de eerste weken van elk nieuw schooljaar aan, dat u de gegeven 
toestemming kunt uitbreiden of eventueel intrekken. Mocht u de eerder gegeven toestemming inderdaad 
willen wijzigen, dan kunt u op het kindcentrum een nieuw toestemmingsformulier ophalen. Nadat dit 
formulier ingevuld en ondertekend weer is ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze administratie 
en zullen we ons houden aan de door u gegeven vormen van toestemming. 

Maandsluiting groep 6 
 
Op donderdag 30 september vindt de eerst maandsluiting van dit schooljaar in de kerk plaats. Groep 6 is 
deze keer aan de beurt. We starten de maandsluiting om 14.15 uur. Ouders van groep 6 zijn welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Als u om 14.10 uur aanwezig bent, dan bent u ruim op tijd en kunnen we om 14.15 
uur ook echt starten. Wij hebben er zin in!  

Ouderportaal Parnassys 
 
Als ouders kunt u in het ouderportaal van Parnassys de resultaten van uw kind inzien. Daarnaast worden 
er door de leerkrachten ook verslagen gemaakt van gesprekken die met u zijn gevoerd. Ook deze verslagen 
kunt u inzien. Als er een gesprek is geweest, dan gaan wij er vanuit dat u de verslagen inziet en dat u het 
laat weten als u niet akkoord bent met het verslag. Als wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
dan is het gespreksverslag definitief. Mocht u geen gegevens meer hebben om in Parnassys te komen, dan 
kunt u een mail sturen naar rehoboth@ckcdrenthe.nl. Dan sturen wij u zo snel mogelijk nieuwe gegevens 
toe. De ouders die nieuw op school zijn, die ontvangen vandaag de inloggegevens.  

Stagiaires 
 
Ook dit schooljaar zijn er weer verschillende stagiaires op onze school aanwezig. Afgelopen week zijn er 
twee tweedejaars Pabo studenten gestart in groep 3 en groep 7/8. Volgende week start een eerstejaars 
student in groep 6. In groep 4 is Carmen Draaijer op de woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig als 
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onderwijsassistent stagiaire. Haar kennen we al van vorig schooljaar. In deze nieuwsbrief stellen de 
tweedejaars studenten zich vast aan u voor.  

Kansen4kinderen en kansencoach 
 

Kansen4Kinderen is een initiatief in de provincie Drenthe en de gemeente Hardenberg. Hierbij zijn 
meer dan vijftig scholen betrokken om van en aan elkaar te leren bij het vergroten van kansen voor 
kinderen. Dit wordt gedaan door samen te werken met de scholen, ouders en leerlingen. Hiervoor 
zijn onder andere kansencoaches aangesteld op de scholen. De kansencoach ondersteunt het 
schoolteam en ouders in de ontwikkeling van de leerling. Dit kan in de klas, binnen het schoolteam, 
in gesprekken tussen school en ouders en door het betrekken van het bredere netwerk. De 
kansencoach werkt vanuit de centrale vraag hoe ouders, leerling en school kunnen samenwerken 
om de leerling optimaal te laten ontwikkelen en het leren zien van zijn/haar talenten. De invulling 
van de rol van de kansencoach is afhankelijk van de (school-)context waar de coach werkt. 
 
Op de scholen de Wegwijzer en de Rehoboth is Titia Neef aangesteld als kansencoach. Zij zal per 
school ongeveer 2 uur per week aanwezig zijn voor dit project. Titia werkt naast deze functie als 
sociaal werker bij het sociaal team Borger-Odoorn. We zijn nog zoekende naar hoe we dit het beste 
vorm kunnen geven. Dit zal dit schooljaar duidelijker worden. Titia zal in ieder geval op vaste 
momenten in de school aanwezig zijn als aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en het 
schoolteam. Op de Rehoboth is dat op woensdag van 8 uur tot 10 uur en op de Wegwijzer op de 
dinsdag van 13 uur tot 15 uur. Ze wil graag meedenken met vragen over een leerling of 
(laagdrempelig) in gesprek gaan met een leerling die daar behoefte aan heeft. Door de 
samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)hulp te versterken, krijgt de jongere die dat nodig heeft, 
de juiste hulp in een vertrouwde omgeving zoals school. En hierdoor kunnen we op tijd signaleren, 
waardoor er snel en in een veilige omgeving hulp geboden kan worden. We werken preventief 
(signaleren tijdig) en plaatsen de jongere niet buiten zijn of haar sociale omgeving, maar bieden de 
hulp juist daarbinnen. Zo is jeugdhulp gewoon en dichtbij. 
 
Even voorstellen: Mijn naam is Titia Neef. Ik woon samen met mijn man en 3 kinderen van 10, 12 
en 15 jaar in Smilde. Ik werk inmiddels 5 jaar bij het sociaal team en richt me steeds meer op de 
kinderen en jongeren. Ik heb regelmatig gesprekjes met hun, meestal gebruik ik daar een methode 
met tekenen (teken je gesprek) bij zodat ze ongedwongen kunnen vertellen. Dit doe ik bij het 
sociaal team, maar ook bij de huisartsenpraktijk in Valthermond als POH jeugd. Daarnaast vind ik 
het erg leuk om mee te denken met vragen of zorgen van ouders en het schoolteam op het gebied 
van opvoeding of ontwikkeling van het kind. Samen weet je toch meer. In de functie van 
kansencoach ben ik er voor de school, maar door mijn andere werkzaamheden bij het sociaal team 
heb ik korte lijntjes voor als er meer nodig is voor een kind of gezin.  
Hoe het precies gaat lopen en wat mijn rol precies inhoudt gaan we de komende tijd vormen. Voor 
vragen ben ik bereikbaar op de dagen dat ik op de school ben, loop gerust even langs. En op 
andere dagen kunt u ook een mail sturen naar t.neef@socialeteamsborgerodoorn.nl, dan zal ik 
daar op reageren. 
 
Ouders zijn op de woensdag van harte welkom om met Titia van gedachten te wisselen. Tussen 
8.00 uur en 10.00 uur kunt u zo naar binnen lopen. Titia zit dan in de directie kamer.   
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Nieuws van Rehoboth-De Speulstee 

De afgelopen weken stond het thema Welkom centraal bij de Speulstee. Puk 
had een rugzak bij zich, waar hij foto’s van zijn vakantie in had. En hoe leuk, 
de week erop had Puk ook vakantiefoto’s van de kinderen bij zich! Hierdoor 
kwamen er hele leuke gesprekken los.  

Op een ochtend kwamen we binnen en had Puk overal draad gespannen 
over de groep: van de huishoek naar de bank, naar de keuken, en zo verder. 
Maar Puk was nergens te vinden, hij had zich zo goed verstopt… Met de 
kinderen volgden we het draad en vonden we Puk gelukkig terug. 

We lazen het verhaal van de Goede Herder die heel goed voor zijn schapen 
zorgt. Samen telden we de schapen, van 1 tot 10. Maar het tiende schaap 
had zich verstopt, dus de kinderen moesten weer op zoek. En ook dit schaap 
werd gelukkig teruggevonden, want er zijn hele goede zoekers op de groep. 

Donderdag 9 september gingen we met de kinderen van de Speulstee naar groep 1, daar hebben we samen 
met hen buiten gespeeld. We zien nu alweer uit naar de volgende keer. 

Deze week sluiten we af met het maken van een herder, het zingen we het liedje van “Jezus is de Goede 
Herder” en we doen een renspel op het plein: 1 van de kinderen krijgt een staart van de wolf en die moet 
alle staarten van de schapen afpakken… Rennen maar! 

Nieuws van Reho-kids 
 
De zomervakantie ligt alweer even achter ons, maar wat hebben we nog heerlijk weer! 
 
We zijn met de BSO kinderen dan ook veel buiten. 
De schuur gaat open en er wordt van alles uitgehaald om mee te spelen.  
De zandbak is toch wel favoriet bij vele kinderen, maar andere kinderen bouwen 
liever een hut, rijden rond op de fietsjes, of voetballen met de juf. 
(Bijna) alles kan en mag. 
 
Uiteraard bieden we ook activiteiten aan bij ons thema "natuur". 
Dus ook het knutselen, of het spelen van een spel ontbreekt niet. 
We hebben deze maand ook weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen, zowel 
op de BSO als op het kinderdagverblijf. 
 
Welkom allemaal en we wensen jullie veel speelplezier bij ons. 
 
We hopen natuurlijk dat er nog meer kinderen komen spelen. 
Dus heeft u interesse in onze BSO of kinderdagverblijf, neem gerust contact op.  
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Nieuws uit groep 1 en 2 
 
Groep 1-2 is na de zomervakantie gestart met 20 kinderen. Groep 1 heeft op dit moment 6 leerlingen en 

groep 2 heeft 14 leerlingen. In de hal hangt ons groepswerk met een getekende voet van elke kleuter en de 

tekst: wij stappen samen het schooljaar in.  

Het Anker Start uit Schatkist is bedoeld voor het starten van een groep. De 

kinderen maken kennis met Pompom, zijn nichtje Loeloe, de oma van Pompom 

en buurjongen Tim. Ook Zoem de bij komt voorbij, hij woont in het bijenhotel dat 

Tim heeft gemaakt. Op de thematafel in de gang staan voorwerpen die bij het 

thema horen. De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd. Pompom 

hebben we gevouwen, een schatkist is beplakt met een reeks plakfiguren, Zoem 

de bij is geknipt en geplakt en met verfafdrukken hebben we bijen gemaakt en 

groep 1 heeft op grote vellen prachtige verf schilderijen gemaakt.  

In groep 2 leren de kinderen hun eigen naam te schrijven. Met verkeer hebben we de fiets in 3 lessen 

besproken en met Engels leren we woorden die met het lichaam te maken hebben. Groep 2 krijgt tijdens de 

hele week meer verdieping tijdens de lessen en op vrijdag is groep 2 alleen in de klas en komt ook schrijven 

aan bod.  

Ook in groep 1 is er aandacht voor niveauverschillen. Soms gaan we buiten lunchen en zitten we op kleden. 

Dat is zo gezellig en knus. Als we buiten spelen zijn de vlinders, de rupsen en de slakken erg interessant. 

Het groepsgevoel in groep 1-2 is er en we hopen op een goed en heel gezellig schooljaar. 

Nieuws uit groep 3 
 
Wat was het spannend, de eerste dag in groep 3! Nieuwe juffen, “echte” bureaus en je moet zoveel; lezen, 
rekenen en schrijven, recht zitten en opletten…..  
Gelukkig kwamen de kinderen er al gauw achter dat het in groep 3 hartstikke leuk is! Dat ‘Zoem de Bij’ ons 
helpt in de kring met praten en met leren lezen, dat er nog veel in de hoeken gespeeld kan worden, dat we 
heel veel leren d.m.v. spelletjes spelen en dat fouten maken mag, want van fouten kun je leren. Samen 
hebben we de klassenregels opgesteld en is onze foto op een zelfgekleurde Zoem geplakt naast de 
bijenkorf, want wij horen bij elkaar. Inmiddels zijn we al 4 week verder en lijkt die spannende eerste dag 
alweer heel lang geleden. De kinderen weten hoe het er aan toe gaat in de groep, komen ’s morgens vrolijk 
het grote plein op en staan (meestal) keurig in de rij wanneer de bel gaat. Het gebruik van het interactieblokje 
en de fluistertelefoon is inmiddels heel gewoon, het verschil tussen ‘veilig en vlot’ of ‘veilig gespeld’ is geen 
enkel probleem meer. Dat hebben ze tijdens de informatie avond ook heel goed kunnen vertellen en laten 
zien. Leuk dat we zoveel ouders konden ontmoeten. We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van 
maken!  
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Thom Bakker en ik loop aankomend jaar stage in groep 3. Zelf kom ik ook uit Valthermond dus voor 
sommigen van jullie ben ik misschien een bekend gezicht. Ik heb super veel zin in aankomend jaar. We 
gaan er met z’n allen een leuk, leerzaam en gezellig jaar van maken! 
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Nieuws uit groep 5 

De eerste schoolweken zijn alweer voorbij. We zijn dit schooljaar begonnen 
met verschillende spelletjes en opdrachten waardoor we elkaar beter leerden 
kennen. Wat een gezelligheid bracht dit met zich mee.  

Ook zijn we gestart met de boekbespreking. Vanaf nu is er iedere 
schoolweek iemand aan de beurt om een boekbespreking te houden. De 
kinderen krijgen twee weken van tevoren de leesbeestjes tas mee naar huis, 
zodat ze het goed kunnen voorbereiden. 

Het Blink thema gaat over Aardse extremen. We hebben al veel geleerd over 
tornado’s, vulkanen en aardbevingen. En we hebben een proefje gedaan om 
te zien hoe regen ontstaat. Hierbij moest er warm water in een potje. Het 
potje werd afgedekt met folie en een elastiek. De kinderen legden er een 
zakje met ijsklontjes op. Na een paar minuten wachten, begon het te regenen 
in de potjes!  

Ik vond het erg leuk dat ik veel ouders al heb kunnen spreken tijdens 
kennismakingsgesprekken en/of de informatieavond op het schoolplein. De 
kinderen vonden het ook erg leuk om zelf uit te leggen wat we allemaal doen 
in de klas. 

Kortom, een leuk begin van het nieuwe schooljaar. We gaan er met elkaar 
een top jaar van maken! 

Nieuws uit groep 6 
 
Wat fijn om elkaar na de vakantie allemaal in goede gezondheid weer te zien. 
Voor onze groep veranderde er eigenlijk niet zoveel, maar we hadden elkaar veel te vertellen na de vakantie. 
 
Natuurlijk werd er daarna ook weer flink gewerkt. Zoals velen van u gezien hebben tijdens de informatie 
avond.  
Voor spelling hebben we het eerste thema al af en hebben we het eerste dictee weer gehad. 
Met rekenen zijn we begonnen met de breuken en wat is dat toch leuk. Helemaal wanneer je dit gaat oefenen 
met spelletjes en cake! 
Verder moeten we natuurlijk flink blijven oefenen met de tafels. Helpt u uw kind met oefenen? 
Voor taal hebben we gewerkt over de persoonsvorm, het gezegde en het onderwerp. 
Met Blink zijn wij begonnen over aardse extremen. Daar ziet u binnenkort vast meer over. 
 
Ook hebben we een leuk uitstapje gehad. We hebben bij de combi coach de opening gehad van het project 
Backpack. De kinderen gingen in 3 groepen uiteen. Ze mochten een ronde volleyballen, een ronde met 
graffiti aan de slag en ze kregen een uitleg van de politie over zijn werk. 



Respect Eensgezind Handelend Ontwikkeling Basis Ouderbetrokkenheid Toekomstgericht Hart voor kinderen 

 

CKC Rehoboth is onderdeel van Stichting CKC Drenthe  

Al met al weer een goed begin!!  

Nieuws uit groep 7 en 8 
 

De eerste schoolweken 

Het was best spannend de eerste week, maar ook wel leuk. We mochten de eerste paar dagen spelletjes 

doen die bij het vak hoorde. We zijn met een grote groep dus ook wel een beetje druk. We zijn namelijk met 

wel 29 kinderen. Met blink hebben we thema wereldsterren, bijvoorbeeld, Albert Einstein en we hebben een 

portret gemaakt van Rembrandt van Rijn, Willem de eerste ,Vincent van Gogh en Alleta Jacobs. En in groep 

7 en 8 maken we ieder een reho. Dat is een soort van geld in onze klas. Daarvan kunnen we dingen doen 

zoals naast elkaar zitten of vrij tekenen. Met de Musical gaat juf filmpjes laten zien en daar mag 7 en 8 uit 

kiezen welke film we gaan imiteren. En dat doen we met ons allen in 't Brughuus. 

Groetjes Sylvie en Vera 

De voorstelling: ‘De reis van een man 

Wij zijn dinsdag 7 september zijn we naar de voorstelling de reis van een man. De voorstelling ging over 

Charles Lindbergh die de reis van New York naar Parijs in zijn eentje heeft gevlogen voor 1000 gulden. Hij 

vloog in de Spirit of St. Louis hoe hij hem noemde. Hij werd geholpen door vrienden, familie en kennissen . 

Hij reisde van hier naar daar om zijn vliegtuig compleet te maken. Geld kreeg hij van een neef die hem hielp 

om onderdelen te betalen. 33 uur en 20 minuten had hij over de reis gedaan De reis was heel lastig om in 

je eentje te doen want ja je kan niet gaan slapen terwijl je een vliegtuig bestuurt. Hij moest drie dagen wakker 

blijven. Aan het einde van de reis werd het heeeel zwaar. Toen hij de reis begon was hij niet zo beroemd 

maar toen hij de reis eindigde stond het hele vliegveld vol met mensen die stonden te juichen en te joelen.  

Groetjes Floor en Denise  

Backpack 

Een tijdje terug hebben James en Doutze een logo ontworpen genaamd; backpack. Die hebben ze apart 

van elkaar gemaakt en de jury kon niet kiezen tussen die twee logo's dus ze hebben ze gecombineerd. Er 

was een dag georganiseerd met drie onderdelen; uitleg van een boa, les van Deco en met graffiti gespoten. 

De betekenis van Backpack is cultuur, sport creativiteit enzovoort. Met graffiti hebben een eigen plaat 

gespoten er waren genoeg bussen voor iedereen zodat de plaat mooi vol kon. Met volleybal hebben we 

eerst een warming up gedaan met verschillende slagen. Daarna hebben we een wedstrijd gedaan. Tot slot 

hebben we uitleg gehad van een boa.  We mochten in de boekjes kijken en het vest van boa mochten we 
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even dragen [Dat vest was ongeveer drie kilo. En dan nog te beseffen dat ze dit ook met 30 graden moeten 

dragen]. 

Groetjes Demy en Cristiano 

Hallo allemaal, 

Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Martijn Doek en ik ben 2e jaars PABO student op het NHL 

Stenden in Emmen. Dit schooljaar loop ik stage hier bij groep 7 en 8 op Rehoboth. Ik ben daar elke 

dinsdag en woensdag te vinden. Mijn hobby's zijn: fitness, voetballen, hardlopen en koken. Ik kijk er erg 

naar uit om op deze school ervaring op te doen in het onderwijs.  

Groetjes, 

Martijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CKC Rehoboth  

Rooilaan 154 

7876 GW Valthermond 

0599-662367 

rehoboth@ckcdrenthe.nl 

www.ckcrehoboth.nl 

mailto:rehoboth@ckcdrenthe.nl
http://www.ckcrehoboth.nl/

