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Komende evenementen 

 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

9 en 10 juli 
Afscheidsavonden 
groepen 8 
 
12 juli 
Doorschuifmiddag 
 
16 juli t/m 24 
augustus 
Zomervakantie 
 
27 augustus 
Openingssamenkomst 

 

Nieuws van de directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De achtste gewoonte…. 

 

‘REHOBOTHSCHOOL TWEEDE GROTE SCHOOL IN NEDERLAND MET COVEY 

LICENCE’, wat een mooi bericht! 

 

Onze Rehobothschool mag vanouds bekend staan als een school waar men 

liefde en hart voor kinderen heeft. Een school met degelijk onderwijs. 

Toen directeur Ineke Boonstra vier en een half jaar geleden werd benoemd in 

deze functie, gaf het bestuur haar een opdracht mee:  

 

‘Maak het onderwijs op de Rehobothschool toekomstbestendig door samen met 

het team te werken aan een visie en onderwijsmodel dat hieraan beantwoordt’. 

 

Nu is hierin een mijlpaal, of liever gezegd, ín Covey-termen, een ‘milestone’ 

bereikt die gemarkeerd is door een korte festiviteit met alle kinderen, 

leerkrachten en Covey specialisten. Ook een lid van het toezichthoudend 

bestuur én onze wethouder onderwijs waren erbij. 

 

En natuurlijk ondergetekende als algemeen directeur van de HSN. Ik mocht 

zelfs iets zeggen. Want de HSN heeft het team getrakteerd op een lunch en de 

kinderen kregen een ‘dopper’; een drinkfles van duurzame (afbreekbare) 

kunststof, met opdruk van het Rehoboth- motto: Jij doet ertoe! Geen plastic 

flesjes meer die weggegooid worden! 

 

De HSN feliciteert én bedankt directie en team. De opdracht is nu voor een 

heel groot deel uitgevoerd! Heel nadrukkelijk bedanken we ook de kinderen! 

Want wanneer u iets wilt weten over de nieuwe werkwijze, de 

schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling bij kinderen die dit heeft 

gebracht, vraag het aan kinderen; zij zijn het bewijs! 

 

Boven dit stukje staat: De achtste gewoonte…. Tja, in de hectiek van de 

doppers en zo vergat ik het laatste te zeggen wat ik had voorbereid… dat ik 

het zo mooi vind dat er op de Rehobothschool na de zeven gewoonten een 

achtste is toegevoegd: ‘God is onze Leidsman’. 

Dit blijkt uniek te zijn en ook een voorbeeld voor andere Covey scholen in 

binnen- en buitenland. Zó verbind je Covey gewoonten aan de christelijke 

uitgangspunten van de school. Ook dit vertellen kinderen aan bezoekers van 

de school.  

Ik ben hier erg dankbaar voor. Wat zouden we zijn zonder Leidsman.  

In het statutenboekje van de HSN staat (vrij vertaald) dat de HSN bestaat om 

christelijk onderwijs in stand te houden. Daar is de Rehobothschool mee bezig! 

 

Felicitaties! 

 

Jan Blonk 

 

De foto’s zijn te zien op facebook! 
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Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
De VakantieBieb Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
 

 
Jouw zomervakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb.  

In de speciale Vakantiebieb-app vind je leuke zomerboeken die je zelfs twee maanden mag lenen. 

Wat vind je van? 

- Lotte en Roos - de slag om de Bullebak van Marieke Smitshuis 

- Alaska van Anna Woltz 

- Spinder van Simon van der Geest 

- We gingen achter de hamsters aan van Bibi Dumon Tak. 

Je mag ze ook lenen als je geen lid bent van de Bibliotheek.  

 

E-books lees je heel makkelijk op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer boeken sjouwen. 

Ga naar Google Play of de App Store en download de app! 

 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud?  

Dan maak je ook nog eens kans op een iPad mini. Hoe?   

 

Stuur een kaartje dan naar: 

Koninklijke Bibliotheek  

t.a.v. VakantieBieb 

Postbus 90407 

2509 LK Den Haag 

 

Schrijf daarop jouw favoriete e-book uit de VakantieBieb.  

Lees meer over de actie en spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl.  

 

De VakantieBieb is open van 1 juli tot en met 31 augustus.  

Wij wensen je veel leesplezier! 

 
Elly Pijpers, leesconsulent 

Na 25 jaar afscheid van Coby van Bergen van The Recreators 
 

Vrijdag 29 juni hadden de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse sport- en 

speldag op het voorplein van onze school. Alles werkte mee! Het 

weer in de eerste plaats, de kinderen die heel goed samenwerkten 

en alle hulpouders (en leerlingen). 

Maar vooral dankzij de enthousiaste en deskundige leiding van 

Coby van Bergen, haar man en een stagair werd het een super-

ochtend! Coby deed het dit jaar voor de 25ste keer bij ons op de 

Rehobothschool. Tegelijk ook haar laatste keer. Dit had ze vorige 

schooljaar al aangekondigd. 

Om half 12, bij de prijsuitreiking, werd zij door Ineke Boonstra 

 verrast met een mooie bos bloemen! Volgend schooljaar gaan 

 we bekijken hoe we de sportdag dan vorm gaan geven. 

 

Coby, bedankt! 

Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf zal op 6 en 7 september a.s. op school zijn voor het maken van portret- en 

groepsfoto’s. Verdere informatie hierover leest u in een volgende Nieuwsbrief. 

 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
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 Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
Rehoboth leerling lighthouseteam 
 

 
 

Naast een lighthouseteam van leerkrachten hebben we nu ook 

een officieel leerling lighthouseteam. Deze bestaat uit 6 

leerlingen van de groepen 5-7 (volgend schooljaar groep 6-8). 

In deze nieuwsbrief stellen de leden zich voor en vertellen ze 

kort waarom ze in het leerling lighthouseteam deelnemen. 

Ongeveer 1x per 3 weken komen ze bij elkaar o.l.v. juf Anita. 

Als u meer wilt weten over wat het leerling lighthouseteam 

inhoudt en wat ze daar doen, vraag het deze leerlingen.  

 
Hoi ik ben Nick van Duinkerken. Ik ben 9 jaar en zit in groep 

5B. Ik wilde in het LHT omdat ik het heel leuk vind om mensen 

te helpen en ik dacht; dit is het goeie moment om dat te doen. 

Toen gingen we in de klas stemmen en ik had de meeste 

stemmen. Ik vond het voor de eerste keer al heel leuk om te 

doen en het is ook heel leerzaam en leuk. 

 
Ik ben Soufiane, ik ben 10 jaar en zit in groep 6B. Waarom zit 

ik in het leerling lighthouseteam? Omdat ik pro actief ben 

omdat ik een ander soort poster had bij de verkiezing. Er stond 

op: je wensen komen uit. Ik wil graag in het leerling lighthouseteam omdat ik dit de beste school 

wil maken. 

 

Hoi ik ben Zayn en ben 9 jaar en zit in groep 5A. Ik zit ook in het leerling lighthouseteam. In het 

leerling lighthouseteam bespreken we de leiderschapsrollen. Ik zit in het leerling lighthouseteam 

omdat ik het leuk vind om kinderen en volwassenen te helpen. 

 

Ik ben Saranna uit groep 7a en ik zit in het LLLT (leerling light house team) omdat ik meer met 

God wil omgaan en iets voor de school wil doen. 

Nu ik het een paar keer heb gedaan, heb ik het gevoel 

dat ik sneller een  beslissing kan maken doordat ik meer met de  

Zeven gewoontes werken. 

 

Ik ben Jinthe en zit in groep 6A. Ik zit in het LHT omdat ik best veel over de 7 gewoonten weet. 

Wat ik wil leren is goede dingen voor de school doen. 

 

Hallo, ik ben Noa uit groep 7B. Ik wilde graag in het LHT omdat ik er veel van wil leren bijv. leren 

te werken met synergie. Mijn belangrijkste kwaliteiten zijn: dat ik verantwoordelijk ben, 

betrouwbaar, geduldig en ik luister. 

 

                                    
Bijlagen 
 

 
 

Bij deze nieuwsbrief diverse bijlagen met informatie over de MR verkiezing 2018-2019, MR verslag, 

cursus-informatie van de GGD Gelderland-Midden, zomerleesbingo Bibliotheek en zomerproject 

Nijkerks Diaconaal Beraad. 

 

 

Openingssamenkomst HSN 
 

Het lijkt nog een eind weg, maar de voorbereidingen voor de openingssamenkomst op maandag 27 

augustus 2018 zijn alweer in volle gang. Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar willen we samen 

stilstaan bij het thema: ‘Ontspan je bij God…’ De tekst die centraal staat is Handelingen 16: 22-36.  

We nodigen u van harte uit om deze openingssamenkomst met ons te vieren. De samenkomst begint 

om 19:00 uur in De Fontein (deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind een collecte gehouden 

worden voor Open Doors. U bent met uw kind(eren) van harte welkom! 
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Rehobothschool 

Brink 43 a 

3861 VA  Nijkerk 

Telefoon: 

033-2451709 

E-mail: 

  directie.rehoboth@hsn-scholen.nl 

 
 

 

        
 
 

   
 
 

 

   Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 juli Afscheidsavond groep 8a 

11 juli Inloopspreekuur gebiedsteam 

12 juli Doorschuifmiddag (van 13.15-14.30 uur) 

16 juli t/m 24 augustus Zomervakantie 

  

27 augustus Openingssamenkomst (19.00 uur) 

3 september Informatie-avond groepen 3 t/m 8 

(19.00 uur) 

5 september Inloopspreekuur gebiedsteam 

6 september Informatieavond groep 1 en 2 (19.00 

uur) 

6 en 7 september Schoolfotograaf  

12 september Oudergebedsgroep 

12 september Oudervertelmoment groep 3 - 8 

14 september Ouderinloop 

19 september Inloopspreekuur gebiedsteam 

26, 27 en 28 september Schoolkorfbaltoernooi 

3 oktober Inloopspreekuur gebiedsteam 

5 oktober HSN studiedag (leerlingen vrij) 

10 oktober Oudergebedsgroep 

15 oktober Ouderinloop 

16 oktober Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

17 oktober Inloopspreekuur gebiedsteam 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Inloopspreekuur gebiedsteam 

8 november Schoolontbijt 

14 november Oudergebedsgroep 

14 november Inloopspreekuur gebiedsteam 

15 november Ouderinloop 

21 november Spreekmiddag/-avond 

28 november Inloopspreekuur gebiedsteam 

5 december Sint op school 

12 december Inloopspreekuur gebiedsteam 

17 december Ouderinloop 

24 dec. t/m 4 jan. 2019 Kerstvakantie 

25 febr. t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

 

Namens team en Directie 
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