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Bijlagen:

Geboren

Stuurgroep komt bijeen
Overleg overblijfkrachten-leerkrachten
Startgesprekken met alle ouders (1)
Startgesprekken met alle ouders (2)

Samen bouwen in Vertrouwen
Ook in de zomervakantie zijn we in overleg geweest met de gemeente Capelle aan den IJssel
over de tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool en over de aanstaande nieuwbouw. De
gemeente Capelle aan den IJssel zal zeer binnenkort de locatie van de tijdelijke huisvesting van
de Eben-Haëzerschool bekend maken. Zodra wij deze informatie hebben, stellen we u op de
hoogte. De stuurgroep “Samen bouwen in Vertrouwen’ is uitgebreid met een nieuw lid, de heer
J. Koppe, lid van de medezeggenschapsraad van de Eben-Haëzerschool, zodat ook de ouders
van de Eben-Haëzerschool een vertegenwoordiger hebben in de stuurgroep. Woensdag 5
september hoopt de stuurgroep in de Eben-Haëzerschool bijeen te komen.

Donderdag 12 juli werd familie Haag, Goudenregenstraat 58a, 2906 CN Capelle aan den IJssel
verblijd met de geboorte van een dochter en zusje, die zij de naam Lena Noor gaven. Noor is
haar roepnaam. Noor is het zusje van Sem (groep 2) en Lise (’t Kapoentje).
Donderdag 23 augustus werd familie Kasbergen, Rozensingel 23, 2906 EG Capelle aan den
IJssel, verblijd met de geboorte van een dochter en zusje Sarah-Rose. Sarah-Rose is het zusje
van Rosanne (groep 5) en Mark (groep 1).
Beide ouderparen willen we van harte feliciteren en we wensen hen Gods zegen toe in de
opvoeding van hun kinderen. Dat de Heere ‘deze kinderen genadiglijk wil aanzien, en door Zijn
Heiligen Geest Zijn Zoon wil inlijven.’ (Doopformulier)

Verdriet
Zondag 15 juli overleed de oma van Dielke (groep 3) en Yinthe (groep 1), mevrouw N. VeenemaVreeken, op de leeftijd van 68 jaar na een geduldig gedragen ziekte. Wij willen familie Veenema
condoleren en we wensen hen de troost en de ondersteuning des Heeren toe in dit smartelijk
verlies: “Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in
Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.” (Psalm 10
vers 14)

Geopereerd
In de zomervakantie is Emmeé Vuik (groep 3) is in de zomervakantie geopereerd aan haar heup.
De operatie is geslaagd. Voorlopig moet Emmeé op krukken zich voortbewegen. Gelukkig gaat
het steeds beter. We hopen dat Emmeé weer helemaal mag herstellen.

Benoeming conciërge-onderhoudsmedewerker
Vanuit de overheid zijn er financiën beschikbaar gesteld om het schoolpersoneel te ontlasten.
De personeelsleden van de beide schoolteams hebben aangegeven graag een conciërgeonderhoudsmedewerker in de school te willen om hen te ondersteunen in de taken naast het
lesgeven. De Raad van Bestuur kon in de zomervakantie de heer J. van Reenen benoemen als
conciërge-onderhoudsmedewerker. De heer van Reenen is 54 jaar oud. Maandag 17 september
hoopt hij te starten. De heer van Reenen zal zich op beide scholen gaan inzetten. We heten
hem van harte welkom en we wensen hem Gods zegen toe voor het toekomende.

Terugblik op de jaaropening
Maandag 27 augustus hebben we de gezamenlijke jaaropening in de Elimkerk gehad. Fijn, dat er zoveel kinderen, (groot)ouders
en belangstellenden aanwezig waren!
De heer M.A. Mieras, voorzitter van de Raad van Bestuur, opende de morgen. Hij memoreerde dat niemand door de dood is
weggenomen. We mogen allen nog zijn in het heden van de genade. Hij las met ons 2 Koningen 5 vers 1-14 en ging voor in gebed.
Na het zingen mediteerde ds. A.J.T. Ruis over 2 Koningen 5 vers 2 en 3. In deze geschiedenis gaat het over een jonge dochter die
als slavin in het huis van Naäman door genade haar heer mocht wijzen op Elisa, de profeet. Wat een hoogachting had dit meisje
voor de profeet! Hoe spreken wij thuis en op school over Gods knechten? Vervolgens vertelde meester Paul over Jozua en het
volk van Israël voor de poorten van de sleutelstad Jericho. “Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven
dagen toe omringd waren geweest.” De Heere gaf de overwinning. Jozua en het volk mochten door het geloof daarop zien.
De heer N.G.D. Hoogendijk, voorzitter van de Raad van Toezicht, sloot de morgen met gebed. De collecte tijdens de jaaropening
heeft € 1500,00 opgebracht. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de stichting in Schotland. Alle gevers hartelijk dank!

De Gouden Weken - groepsvorming
Elke groep is anders. Elk kind is anders. Elke ouder is anders. Elke leerkracht is anders. Dat maakt de start van het schooljaar
altijd weer spannend. Al die verschillende kinderen zullen onder leiding van hun leerkracht weer een groep gaan vormen. Er
zitten grote verschillen tussen groepen. In de ene groep lijkt alles vanzelf te gaan: alle kinderen spelen met elkaar, lossen
problemen samen op en luisteren geïnteresseerd naar de leerkracht. In andere groepen kan dat totaal anders zijn. In elke groep
ontstaan groepsnormen: ongeschreven groepsregels waarin is vastgelegd hoe te reageren in bepaalde situaties. Dat komt
duidelijk naar voren als de leerkracht even weg is. In een positieve groep is het ‘normaal’ dat je elkaar vertrouwt, dat je samen
werkt en positief met elkaar communiceert, ook als er geen volwassene bij is. In een negatieve groep is de norm dat je strijdt om
de macht, kinderen voelen geen verantwoordelijkheid en durven elkaar niet te vertrouwen.
Na zes weken vakantie is de groep als het ware ‘gereset’. De eerste zes weken van het nieuwe schooljaar worden de ‘Gouden
weken’ genoemd. Juist dan kan een leerkracht dit groepsvormingsproces positief beïnvloeden en kan een groep positief
gevormd worden. In elke groep blijven ruzies en problemen voorkomen. Een positieve groep is bereid om met elkaar een
oplossing te zoeken. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar.
Daarom steken we in elke groep de eerste zes weken veel tijd in dit
groepsvormingsproces. Door middel van spelletjes, verhalen en
aansluitende gesprekken creëren we situaties waarin de normen bepaald
worden. Vertrouwensspelletjes, samenwerkingsspellen,
kennismakingsspellen, allemaal hebben ze tot doel om met elkaar
erachter te komen dat het fijn is om elkaar te kunnen vertrouwen, wat
helpt om goed samen te werken en dat een kind wat je nog nooit
gesproken hebt, heel interessant kan zijn. In het gesprek na een spel,
stellen we afspraken, normen op. Omdat de kinderen het belang van de
norm ervaren hebben, voelen ze zich ook verantwoordelijk om zich aan de
norm te houden. In de ‘gewone’ lessen laten we deze normen bewust
terug komen. ‘Jullie hebben aangegeven dat het bij samenwerken
belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren. We gaan nu een opdracht in
groepjes doen. Daarna gaan we bespreken hoe het luisteren naar elkaar ging en of dat hielp.’
Na de eerste twee weken, de kennismakingswerken, volgen een aantal ‘stormweken’. Doordat kinderen weer op zoek gaan naar
hun positie in de groep, zullen er regelmatig botsingen voor komen. Niet altijd leuk, maar erg leerzaam. Hoe lossen we het met
elkaar op? Welke afspraak maken we hierbij? Als ieder kind zijn positie weer gevonden heeft, zal de rust in de groep weerkeren.
Aan het einde van de zes weken stellen we de groepsnormen op. Er zal dan ook een moment komen dat de groep zich aan de
ouders presenteert. De rol van ouders in dit proces is erg belangrijk. Een positieve groep heeft positieve ouders nodig!

Geen handwerken meer
Mevrouw Buurveld heeft een aantal jaren handwerken gegeven op vrijdag in de grote pauze voor de kinderen die dat graag wilden.
Omdat de pauze ingekort is, stopt mevrouw Buurveld met handwerken. Vanaf deze plaats willen we haar hartelijk danken namens
alle kinderen die al die vrijdagmiddagen genoten hebben van haar lessen.

Nieuwe leerlingen
Het schooljaar is begonnen. Het is voor ons allemaal weer even wennen. We denken aan alle nieuwe kinderen in groep 1 en in het
bijzonder aan Peter Alshehada (groep 3) en Issa Alshehada (groep 4). Allen van harte welkom op de Rehobothschool en een fijne
tijd toegewenst.
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Startgesprekken
Net als vorig jaar hopen we ook dit jaar weer de startgesprekken te gaan voeren. We vinden het belangrijk om u als ouders te
zien en te spreken voor we een heel schooljaar samen met uw kind aan de slag gaan! De kernvraag tijdens deze gesprekken is
‘Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen?’. Het doel van deze gesprekken is om kennis te maken met
elkaar maar vooral om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen
afstemmen op de behoeften van uw kind. Wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten voor het nieuwe schooljaar
kunnen met elkaar gedeeld worden.
In januari is de volgende contactavond gepland en worden alle ouders uitgenodigd en ingepland. In de meeste gevallen zijn twee
contactmomenten per jaar voldoende. In sommige gevallen kan het in het belang van het kind zijn om wat vaker contact te
hebben. Als dat zo is, maken we in overleg de afspraak dat wij in november en april contact met u opnemen.
Voorbereiden op de startgesprekken
Ter voorbereiding willen we u vragen om als ouders samen na te denken over de volgende vragen:
1. Wilt u iets vertellen over waar uw kind goed in is: zijn/haar sterke kanten. Waar bent u als ouder trots op?
2. Waar moet de leerkracht rekening mee houden? Wat is moeilijk of lastig voor uw kind?
3. Wat denkt u dat uw kind dit jaar het meest nodig heeft en wat kan de leerkracht hierin betekenen?
De startgesprekken voor groep 1 t/m 7 staan gepland op dinsdagavond 11 september en donderdagavond 13 september. Voor
ieder kind plannen we 10 minuten gesprekstijd in. Als u op één van deze avonden echt niet kunt, kunt u dat t/m maandag 3
september (vandaag!) e-mailen naar j.vandijk-deelen@rehobothschool-capelle.nl . We proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met uw wensen maar kunnen helaas niets garanderen. Uiteraard is het, als het rooster gemaakt is, altijd nog mogelijk
om onderling te ruilen.
Helaas moeten we, in verband met de studie van meester Kok, voor groep 8 twee andere data plannen voor de startgesprekken.
Als u een kind heeft in groep 8, zult u daar apart voor benaderd worden. We hopen op uw begrip.
We zien er naar uit om u te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over uw kind!

Typevaardigheid
Onze school acht het ontwikkelen van toetsenbordvaardigheid bij de leerlingen van belang.
Wij hebben met opleidingsinstituut ECO afspraken gemaakt voor het doen van een aanbod voor het verzorgen van een
typetraining voor onze leerlingen. De training is bedoeld voor de leerlingen van onze groepen 5, 6, 7 en 8 van dit schooljaar. Dat
betekent dat we verder geen ander reclamemateriaal van typecursussen zullen uitdelen.
De training is online. De kinderen doen de training thuis en worden intensief begeleid door de docenten van ECO. Zowel de
kinderen (wekelijks), de ouders (tweewekelijks) als de school (zeswekelijks) worden gerapporteerd over de voortgang van de
training.
Wij zijn enthousiast over dit aanbod en hopen dat veel kinderen worden aangemeld voor deze training. U kunt dit doen door
middel van het invullen van het inschrijfformulier dat wij meesturen in de bijlage. Het ingevulde inschrijfformulier kan tot en met
dinsdag 11 september worden ingeleverd bij de juf of meester van uw dochter/zoon. Wij sturen de aanmeldformulieren door.
Voor meer informatie over de training verwijs ik u naar de bijgevoegde en uitgedeelde flyer. Voor alle duidelijkheid: u bent niet
verplicht om hier aan mee te doen.

Overblijfoverleg met de leerkrachten
Op maandag 10 september is er na schooltijd een overblijfoverleg. De moeders van de groepen 1 en 2 overleggen in het lokaal
van groep 2 met de desbetreffende leerkrachten. De moeders van de groepen 3, 4 en 5 overleggen met elkaar in het lokaal van
groep 5. De overblijfmoeders van de groepen 6,7 en 8 overleggen in het lokaal van groep 6.
Het is fijn om als ouders en leerkrachten weer even op elkaar af te stemmen. En met elkaar even de knelpunten te bespreken. Dit
alles duurt meestal niet langer dan een half uurtje. Er is toezicht op het plein, zodat uw kinderen op het plein kunnen blijven
spelen.

BSN-activiteit
Natuurwandeling
Zaterdag 6 oktober, 3 november en 1 december zijn er een natuurwandelingen georganiseerd door de reformatorische scholen
voor de kinderen van groep 6 tot en met 8. De kinderen die mee willen, mogen zich aanmelden bij onze biologiejuf, juffrouw
Berger, via rianneberger@gmail.com of 06-13767580. Juf Berger weet veel over de natuur en kan kinderen enthousiast maken.
Kinderen leren opnieuw kijken, ontdekken en genieten van het moois en wonderlijke dat in de natuur aanwezig is. De wandeling
start vanuit de Oudheidskamer, ’s-Gravenweg 8 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De wandeling duurt van 09.30 – 14.00 uur. We
verzamelen bij de Oudheidskamer, van daaruit gaan we op zoek naar vogels, insecten en andere dieren. Ook bloemen, bomen en
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hun vruchten komen aan bod. Natuurlijk rusten we op onze tocht af en toe even uit en is er tijd om te eten en te drinken. Wandel
je mee? Deze activiteit is gratis.

Luisvrij
De ‘luizenmoeders’ hebben alle aanwezige kinderen op maandag- en dinsdagmiddag gecontroleerd. Er zijn geen luizen of neten
aangetroffen. We hopen dat het zo mag blijven. Alle ‘luizenmoeders’ bedankt voor jullie hulp.

Capelse rommelmarkt zaterdag 29 september
Op zaterdag 29 september wordt weer de jaarlijkse Capelse Rommelmarkt georganiseerd ten behoeve van Capelse Voedselbank
en de Elimkerk. De markt wordt van 9.00 – 15.30 uur gehouden naast het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. Om 10.00 uur
wordt er een veiling gehouden. Het aanbod op de markt is heel uitgebreid, bijvoorbeeld: speelgoed, fietsen, elektronica, kleding
en boeken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.capelserommelmarkt.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 17 september 2018.
Bijlagen:
Rondzendbrief van familie van Bochove
Uitnodiging 2e hands kledingbeurs op vrijdag 21 september
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