
 

1 | Pagina                                                                                                                                        Werken vanuit Waarden 

                                                                      Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerken 

 

 
 

Inhoud 

Nieuws van de directie 1 

Taalhuis op School 2 

Dringende oproep 2 

Even voorstellen… 2 

Verslag MR vergadering 3 

Agenda 4 

 

 

 

 

Komende evenementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b       

5 december 
Sint op school 
 
17 december 

Ouderinloop 

Nieuws van de directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In Nkoma staat een boom in bloei.  

Alles is dor en droog,  

wachtend op deregenperiode.  

Niets groeit er meer op het land. 

Maar voor de ‘Nkoma Full Primairy school’ staat  

een boom in bloei.  

Met prachtige bloesem. 

 

Dit beeld blijft me bij in deze tijd wanneer de dagen steeds korter worden en 

de kerstbomen weer gekocht worden. Ik denk gelijk aan de levensboom. Een 

boom, die vol met mooie symboliek zit. Ik heb me afgevraagd waarom dit 

beeld van de bloeiende boom zo blijft hangen. Een beeld van hoop? Hoop voor 

de toekomst? Hoop op gezonde groei en bloei in een dorre samenleving? 

Wensen we dit niet allemaal voor onze kinderen, hier in Nijkerk en in Nkoma, 

Malawi? 

 

De boom is het enige dat leeft op aarde, dat geworteld is diep in de grond en 

tegelijkertijd omhoog groeit naar het licht. Het laat zich voeden door de aarde, 

is bestand tegen stormen en groeit door alle seizoenen heen. Een mens mag 

leven als een boom, als de boom in Psalm 1, geplant aan de Waterbron, die 

vrucht en bloesem geeft op zijn tijd.   

 

Ik wens dat onze kinderen én de kinderen van de Nkoma Full primairy school 

mogen groeien en bloeien en tegelijk zich mogen voeden aan de Bron, de Bron 

van leven. Ik wens dat ze zo bestand zijn tegen alle stormen in hun leven! 

 

 

 

 

Zoals u weet helpen we 

dit jaar deze school.  

 

Elke maandag mogen 

onze kinderen geld 

meenemen voor de 

kinderen van de Nkoma  

Full Primary school. 

 

De opbrengst tot nu 

toe is: € 576,60 

Ons einddoel voor ogen 

is om voor de 

zomervakantie  

€ 1.500,-- gespaard te 

hebben. 

 

Alle gevers hartelijk 

dank! 
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Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
Taalhuis op School – Rehobothschool 
 

  
Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is u wellicht opgevallen dat het de afgelopen tijd erg rustig was rondom de activiteiten van het 

TaalSteunPunt op School op dinsdagochtend. Voor de zomervakantie moest het Taalhuis bij gebrek 

aan vrijwilligers, het TaalSteunPunt op School helaas tijdelijk stilleggen. 

 

Inmiddels is het TaalSteunPunt op School vanaf deze maand verder gegaan als het ‘Taalhuis op 

School’, dit verduidelijkt meer dat we bij het Taalhuis van Nijkerk horen.  

Het Taalhuis in Nijkerk wordt gevormd door de Bibliotheek, Sigma, St. Lezen & Schrijven en 

Landstede. Samen proberen zij hun kennis en ervaring in te zetten om mensen in Nijkerk te helpen 

met taalondersteuning. 

 

TAALVRIJWILLIGERS GEZOCHT 

We zijn al geruime tijd op zoek naar ouders van de Rehobothschool die zich willen aanmelden als 

taalvrijwilliger die andere ouders van de Rehobothschool willen helpen met het leren van de 

Nederlandse taal. U als ouders en verzorgers van deze school, kent de school het beste en kunt 

daar het meest over vertellen! 

Dinsdag- of woensdagochtend (< voorkeur) van 8:30 tot 10:00 zou de taalondersteuning kunnen 

plaatsvinden in de personeelskamer. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 deelnemers op 1 

vrijwilliger. 

Vrijwilligers kunnen in het najaar of het voorjaar een basistraining volgen, worden actief 

ondersteund door de coördinator en krijgen een gratis bibliotheekabonnement als dank voor hun 

inzet. 

Mocht u graag willen helpen, kunt u zich melden bij de coördinator van het TOS, Danny Pennings > 

danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl / 06 – 410 50 702, zij kan u dan verder informatie geven, 
antwoord geven op uw vragen en op weg helpen. 

Dringende oproep! 
 

Welke vader, moeder, opa of oma komt ons bibliotheekteam versterken? We hebben echt mensen 

nodig om op maandag, dinsdag en donderdag de boeken uit te lenen aan de kinderen. U kunt ook 

altijd eerst een keer meekijken om te zien of het wat voor u is. 

Het is op maandag (groep 5 en 6), dinsdag (groep 3 en 4) en donderdag (groep 7 en 8) ’s middags 

van 13.15 uur tot 14.15 uur. Naast een volwassene zijn er 2 kinderen die bibliotheekmedewerker zijn. 

Zij verzorgen vaak het innemen en uitlenen op de computer. U bent er vooral om kinderen te helpen 

een boek te vinden, aan te geven bij de klassen wanneer ze mogen komen en u  

bent die middag het aanspreekpunt van de bieb. Daarnaast een vraag om aan ons  

te denken wanneer u de kasten opruimt thuis. Vooral boeken als Koen Kampioen  

zijn erg gewild momenteel. Misschien mogen de boeken die thuis gelezen zijn  

daarna in de bibliotheek komen te staan. Dat zou echt fijn zijn! 

Aanmelden en meer informatie bij Marjan Boer.  

M.boer@hsn-scholen.nl en aanwezig op dinsdag en donderdag.  

 

Even voorstellen… 
 
Graag stel ik me aan u voor als nieuw MR-lid.  

Ik ben Chantal de Vries-Doeser, 41 jaar, getrouwd met Arjen en moeder van Tobias & Anouk. 

Daarnaast ben ik ‘bonusmoeder’ van Anna en Sofía. Ik ben werkzaam als purser bij KLM. 

Ik vind het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beleid van de 

school, om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Ik hoop dat ik op een positief-kritische, 

respectvolle en transparante manier mijn steentje bij  kan dragen in de MR. 
 
 

 

mailto:danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl
mailto:M.boer@hsn-scholen.nl
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Verslag vergadering MR d. d.  13 november 2018 
 

Aanwezig: Mirjam Guliker, Marco van Os,  Evelien van Duffelen, Chantal Doeser, Johan Mulder, 

Marjan Boer, Hans Mallie, Ineke Boonstra, Gerdien van Hoff 

 

Samenstelling en taken Medezeggenschapsraad (MR) 

In de MR was een vacature ontstaan voor een ouder door het vertrek van Mariska van der Meulen. 

Chantal Doeser heeft zich aangemeld en aangezien er geen andere reacties zijn ontvangen, is zij 

benoemd tot nieuw MR-lid en stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor! 

We zijn erg blij dat de MR nu weer op volle sterkte is. Door de personele wisselingen ontstond de 

wens de verschillende taken opnieuw te verdelen. Tijdens de vergadering zijn we tot de volgende 

indeling gekomen: 

- Technisch voorzitter: Evelien van Duffelen 

- Notulen / secretariaat:  Gerdien van Hoff 

- Agenderen / voorbereiding vergaderingen: Marco van Os 

- Vergaderschema beheren: Johan Mulder 

- Rooster voor opening en afsluiting vergaderingen: Hans Mallie 

- Contactpersoon Ouder-Light-House-Team: Chantal Doeser 

- Verslag in nieuwsbrief over MR-vergaderingen: Evelien van Duffelen 

- GMR oudergeleding/personeelsgeleding: Mirjam Guliker en Gerdien van Hoff 

 

Nieuws van de directie 

Peiling en voorlichting andere schooltijden 

Binnen de HSN hebben directeuren van meerdere scholen aangegeven dat er behoefte is het 

onderwerp: ‘Andere schooltijden’ op de agenda te plaatsen en een peiling te houden naar de 

meningen hierover onder leerkrachten en ouders. In de MR hebben we doorgesproken over welke 

beleid we willen volgen voor de Rehobothschool.  

De route die we willen volgen is dat er eerst een algemene voorlichting komt voor de leerkrachten 

en de medezeggenschapsraad over de huidige ontwikkelingen rond ‘andere schooltijden’. Daarbij 

gaat het om een inhoudelijke, neutrale voorlichting: welke soorten continurooster zijn er, wat zijn 

voor- en nadelen van het al dan niet invoeren van een continurooster? Na deze bijeenkomst zal de 

MR een besluit nemen of het al dan niet uitzetten van een peiling onder ouders. Een peiling kan 

inzicht geven in de vraag of ouders van de Rehobothschool voor of tegen het invoeren van een 

continurooster zijn. Daarmee kan een peiling richtinggevend zijn voor het al dan niet invoeren van 

een continurooster op de Rehobothschool.  

Profielschets bovenschools directeur 

Er ontstaat een vacature voor een nieuwe directeur voor het HSN-bestuur. Vanuit het bestuur is 

gevraagd aan de aangesloten scholen om input te leveren voor de profielschets.  

Ouderbetrokkenheid: criterium ‘gelijkwaardigheid’ 

We bespreken met elkaar criterium 5 uit het plan ‘ouderbetrokkenheid’. In dit plan maken we voor 

alle ouders inzichtelijk hoe we op de Rehobothschool met elkaar om willen gaan. We bespreken met 

elkaar wat we verstaan onder gelijkwaardigheid en wat we van belang vinden in de gesprekken 

tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. De punten die we bespreken, worden opgenomen in het 

plan ‘ouderbetrokkenheid’ en zijn in te zien voor ieder die dat wil. 

Overige punten 

Ouders op het plein: naar aanleiding van een mail van een ouder spreken we met elkaar over de 

plaats waar ouders van kinderen in de groepen 1 en 2 op het plein staan als de kinderen met de 

leerkracht naar buiten komen. Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over de 

afspraken. 

Huiswerk: de leerkrachten hebben met elkaar gesproken over hoe zij omgaan met het geven van 

huiswerk. Hiervoor is een nieuwe opzet gemaakt, waardoor er een duidelijker lijn is voor de 

verschillende groepen en de hoeveelheid huiswerk die per leerjaar wordt meegegeven.  

Vragen? 

De eerstvolgende MR-vergadering zal gepland worden voor december 2018. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u! U kunt ons aanspreken op het schoolplein of mailen 

naar mr-reh@live.hsn-scholen.nl  
 
Namens de MR, 

Ouders: Mirjam Guliker, Chantal Doeser , Marco van Os en Evelien van Duffelen 

Personeel: Hans Mallie, Johan Mulder, Marjan Boer, Gerdien van Hoff 

 
 
 

mailto:mr-reh@live.hsn-scholen.nl
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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 

  

28 november Inloopspreekuur gebiedsteam 

5 december Sint op school 

12 december Inloopspreekuur gebiedsteam 

17 december Ouderinloop 

18 december Kerstviering groep 1c en 1/2b 

19 december Kerstviering groep 1d en 1/2a 

20 december Kerstviering groep 3 t/m 8 

21 december Leerlingen ’s middags vrij 

24 dec. t/m 4 jan. 2019 Kerstvakantie 

8 januari Opa en oma morgen 

9 januari Oudergebedsgroep 

9 januari Inloopspreekuur gebiedsteam 

9 en 10 januari Dia proeftoets 

15 januari Ouderinloop 

23 januari Inloopspreekuur gebiedsteam 

30 januari Open morgen 

6 februari Inloopspreekuur gebiedsteam 

13 februari Oudergebedsgroep 

15 februari Ouderinloop 

19 februari Rapport mee 

20 februari Spreekmiddag/-avond 

25 febr. t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Inloopspreekuur gebiedsteam 

13 maart Biddag 

13 maart Oudergebedsgroep 

15 maart Ouderinloop 

20 maart Inloopspreekuur gebiedsteam 

3 april Inloopspreekuur gebiedsteam 

10 april Oudergebedsgroep 

12 april Koningsspelen 

15 april Ouderinloop 

16, 17 en 18 april Dia toets 

17 april Inloopspreekuur gebiedsteam 

18 april Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

15 mei Oudergebedsgroep 

15 mei  Ouderinloop 

15 mei Inloopspreekuur gebiedsteam 

30 en 31 mei Hemelvaartsdag 

10 juni 2e Pinksterdag 

19 juli Leerlingen ’s middags vrij 

22 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

  

  

 

 

Toys to take and give! 
 

Aan deze speelgoedinzamelactie willen we graag meedoen. Ook bij ons op 

school komt een speelgoedkast. Moniek Kas en de Rehobothschool werken 

zo samen met als einddoel voor ogen: Voor alle (klein)kinderen een mooi 

cadeau op 5 december of op hun verjaardag! 

 

Ook onze Sinterklaas werkt mee, hij gaat op 5 december uitdelen aan die 

gezinnen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Helpt u mee? 

 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


