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Verjaardag juf Lindhout (1c) / Dodenherdenking
Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag
Verjaardag juf Bac (vervanging)
Luizencontrole
Gebedskring
OOGO
Verjaardag meester Remmers
Pinksterviering

Kinderen vrij

1e Pinksterdag / Verjaardag juf Van der Wilt (oa)
2e Pinksterdag
Studiemiddag 2
Zorg Overleg 5
Juffendag 1&2 / Praktisch verkeersexamen - 7

Schoolreizen; groep 1,2&8 vrij
Verjaardag mw. BijdeVaate (website)
Verjaardag juf Van den Brink (1b)
SWV IB Netwerk / vergadering GG team
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Schoolleiding:
directeur : R.D.L. Remmers
directie@cbs-rehoboth.nl
Medezeggenschapsraad:
voorzitter: dhr. K. Verdoes
secretaris: mw . G. Qualm-Bonenberg
MR@cbs-rehoboth.nl

Pinksteren
We nodigen u allemaal van harte uit met ons het Pinksterfeest te vieren. We hopen op vrijdag
18 mei samen te komen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Iedereen is
welkom, neem dus gerust andere familieleden, vrienden en buren mee. De bijeenkomst, die om
11.00 uur begint, duurt ongeveer een uur. De kinderen die opgehaald worden, zullen aan de
voorzijde (kant Beth-San)naar buiten komen. Om 12.00 uur breekt die vrijdag voor alle
kinderen en teamleden het weekend aan!
Code rood
Het klimaat verandert, dat zal niemand ontgaan. Het ene weerrecord na het andere gaat eraan,
de zeespiegel stijgt en de ozonlaag wordt dunner. Het KNMI geeft meer dan voorheen
alarmcodes af. Wanneer er sprake is van code rood, gaan we ervan uit dat de ouders oplettend
zijn en eventueel zelf met school contact opnemen om nadere afspraken te maken, zoals
afgelopen winter is gebeurd met de plotselinge gladheid. Toen zijn er meerdere leerlingen die
aangewezen zijn op autovervoer eerder opgehaald.
Dodenherdenking
Op 4 mei zal de nationale Dodenherdenking ook weer in ons dorp plaatsvinden. We laten ons
als school vertegenwoordigen door leerlingen uit de beide groepen 8 die een zelfgemaakt
gedicht zullen voordragen. Zij zullen ook namens onze schoolgemeenschap een bloemen leggen
bij het monument.
Verkeersexamen
Alle leerlingen van de groepen 7 zijn geslaagd voor de theorie. Op vrijdag 25 mei mag iedereen
de fiets op om te laten zien of de kennis in de praktijk toegepast wordt.
Vlag
Het hoogste punt van het nieuwe schoolgebouw is vorige maand bereikt. Op 17 april is daar
met de bouwlieden aandacht aan gegeven. De toekomstige gebruikers hebben hun eigen vlag
gehesen. De bouw verloopt voorspoedig. De opleverdatum van eind november staat nog keurig
dikgedrukt in het bouwplan.
Activiteitencommissie
Een tijdje geleden heb ik de ouderactiviteitencommissie onder uw aandacht gebracht. Het is de
bedoeling dat deze club allerhande schoolactiviteiten zoals de Koningsspelen gaat
voorbereiden en coördineren. Ook ten aanzien van acties om het nieuwe speelplein te
bekostigen zal deze commissie inventief zijn. Er hebben zich bij mijn weten vier moeders
gemeld. Dat zijn Esther Wubben, Anke Horzelenberg, Lianne Sinke en Daniëlle Van der Zwan.
Het zou fijn zijn als dit viertal aangevuld wordt met nog een viertal. Wie doet mee? Die kan zich
bij één van de genoemde moeders of bij mij melden.
Gevonden voorwerpen
Het is een hele lijst dit keer. De spullen blijven tot en met vrijdag 18 mei liggen. Tot dan kunt u
uw eigendom ophalen.
- Wit hemdje mt 134-140
- Zwart maxi- cosi zonneschermpje
- Zwarte pet, ABN AMRO
- Sportbroek, mt 128, blauw
- Capuchon van een jas, rood-roze
- Vestje, mt 134-140, zwart
- Zomershawl , groen-gewerkt
- Jas, mt 12, Vingino, blauw-groen
- Kort sportbroekje, mt 122, zwart
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Zonnebril kind
Speelgoed-gereedschap
Paraplu
Diverse trommeltjes, doosjes, bakjes en bekers, drinkflessen
Witte dopper
Spijkerjasje , 146-152, HEMA
Vestje, mt M, zwart
Sportjasje, Adidas, mt 140, zwart-geel

Groet
De komende periode wordt gekenmerkt door voorbereidingen op het nieuwe schooljaar, maar
tegelijk staan we nog met twee benen in dit cursusjaar. Het jaar is nog niet voorbij. In mei en
juni wordt er veel getoetst om te zien of de leerlingen de gewenste ontwikkeling hebben
doorgemaakt.
Voor de leerlingen van groep 8 wordt het anders. Zij gaan zich voorbereiden op het afscheid. In
mei weten we ook de uitslag van de Centrale Eindtoets. Dan krijgen alle adviezen een definitieve
status.
Maar eerst wensen we iedereen een fijne meivakantie met daarin de Hemelvaartsdag.
Met vriendelijke groeten,
R.D.L. Remmers, directeur

Advertenties
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