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Komende evenementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b       

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 

Nieuws van de directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe vieren mensen in Malawi Kerst? 

Meermalen per week gaan mijn gedachten naar Malawi. Zou het praise-koor 

van Boniface al aan het oefenen zijn voor het Kerstfeest? Op welke wijze leven 

de mensen in Malawi naar het Kerstfeest toe? 

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten heeft Kerst in Malawi ook 

een commerciële kant. Natuurlijk is het veel minder dan in Nederland en het 

begint ook lang niet zo vroeg. Kerst betekent ook hier: een luxe kerstdiner. 

Luxe betekent vaak: rijst met bonen en vlees en misschien een flesje coca-

cola. Veel bedrijven geven hun werknemers deze ingrediënten in hun 

kerstpakket of anders een tegoedbon om die dingen zelf te kopen bij een lokale 

supermarkt. 

Waar wij misschien ons meer zorgen maken over wat we gaan eten en hoe we 

onze kamers gaan inrichten, wordt in Malawi in de Adventstijd vol passie 

toegeleefd naar de komst van Jezus Christus. Advent, de voorbereidingstijd op 

het Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Maar eveneens zijn de mensen in 

Malawi vol verwachting van Jezus’ wederkomst aan het einde der tijden, 

wanneer Gods alles nieuw zal maken.  

Waar wij in onze rijkdom het zicht op Gods beloften dreigen kwijt te raken, is 

in Malawi/Nkoma de vrede en het vertrouwen zo groot, dat ik daar jaloers op 

kan zijn. Van meerdere mensen die daar geweest zijn heb ik dit gehoord. 

Mijn gebed is voor iedereen hier en in Malawi, dat we de vrede krijgen in ons 

hart. En dat in een wereld waar de kerstsongs betekenisloos door de 

winkelstraten schallen, wij het verlangen krijgen naar de werkelijk betekenis 

van Kerst: de eeuwige vrede.  

 

 

 

http://bewogenmetmalawi.blogspot.com/2009/12/hoe-vieren-mensen-in-malawi-kerst.html
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Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
Duurzaamheidstip 
 

VERVANG UW OUDE KERSTLAMPJES DOOR LEDLAMPJES.  

DIE GEBRUIKEN VEEL (7x) MINDER STROOM! 
 

Zonnepanelen 
 
Wie wil nog meedoen met het project zonnepanelen van de Rehobothschool? 

De voordelen die u krijgt wanneer u meedoet met Zon Op Nijkerk zijn: 

1. 100% lokaal, 100% duurzaam 

2. geen gedoe, Zon op Nijkerk regelt alles voor u 

3. lage prijzen, hoog rendement 

4. u bespaart op uw energierekening 

deze besparing is hoger dan de rente die krijgt op uw spaarrekening 

5. u spaart het milieu, omdat  de zonnepanelen 100% groene energie produceren en daardoor 

de CO2 uitstoot verminderen 

6. u zorgt voor werkgelegenheid in Nijkerk 

7. u bent minder afhankelijk van de energiemaatschappijen. 

Zoals u weet zijn er twee bijeenkomsten geweest i.v.m. de voorlichting over de zonnepanelen op 

het dak van de Rehobothschool. Graag willen we dit proces nog een keer bij u onder aandacht 

brengen. Er zijn al veel zonnepanelen verkocht en ook de school staat garant voor afname, echter 

we zoeken nog een aantal mensen die met Zon op Nijkerk in zee willen gaan. Nog zo’n 50 panelen 

moeten worden verkocht.  

 

Doet u mee? http://www.zonopnijkerk.nl/hoe-werkt-het/bekijk-uw-voordelen/ 

 

Voorleeskampioen Rehobothschool 2018 
 
Op een donderdagmiddag in november, in het  

speellokaal, was de spanning om te snijden.  

8 leerlingen uit de groepen 7 en 8 streden om de  

titel voorleeskampioen Rehobothschool 2018! De  

kinderen van de groepen 7 en 8 mochten allemaal  

meestemmen en dit werd heel serieus genomen.  

Uiteindelijk gaven de juffen en meesters de  

doorslag. Gelukkig kwam hun mening overeen  

met de stemmen van de kinderen.  

Sam Roorda uit groep 7a is de winnaar! 

Sam mag onze school gaan vertegenwoordigen in  

de bibliotheek als alle basisscholen van Nijkerk  

tegen elkaar gaan strijden. Sam, heel veel succes! 

 

 

Prijsverhoging overblijfbonnen 
 

Na jaren op hetzelfde bedrag te zijn gebleven, zijn wij genoodzaakt vanaf 1 januari 2019 de prijs van 

de overblijfbonnen te verhogen van 15 euro naar 20 euro per kaart. We hopen op uw begrip in dezen. 

Marian en Mariëtte, overblijfcoördinatoren 

 

Opa en oma morgen gaat niet door 
 
In de agenda stond verschillende keren de opa en oma morgen vermeld in de eerste week van 

januari 2019. Deze gaat niet door. Eén keer in de twee jaar vindt deze ochtend plaats. 

 

http://www.zonopnijkerk.nl/hoe-werkt-het/bekijk-uw-voordelen/
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Flyer Winterschool bibliotheek 

 

Techniek en leren programmeren in de bieb. Klik hier voor de flyer Winterschool bibliotheek. 

 

Oud papier containers 
 

Rond de jaarwisseling zullen de papiercontainers tijdelijk worden afgesloten. Dit zal zijn van 

maandagochtend 31 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019. Op woensdag 2 januari 

zullen ze in de loop van de dag weer worden geopend. Wij verzoeken u het  oud papier tijdens deze 

dagen even op te sparen. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!                                        

 

Open morgen 
 

Hierbij willen wij u vast attent maken op de open morgen van woensdag 30 januari a.s. Alle 

basisscholen in Nijkerk zijn dan vrij toegankelijk voor ouders die een school zoeken voor hun kind 

dat voor 1 augustus 2020 vier jaar hoopt te worden. In de Stad Nijkerk en via deze nieuwsbrief 

volgen in januari nadere bijzonderheden. U kunt deze open morgen wellicht al onder de aandacht 

brengen van buren en bekenden. Als u al één of meer kinderen op de Rehobothschool hebt, bent u 

uiteraard ook van harte welkom, maar u kunt ook een inschrijfformulier ophalen of downloaden 

vanaf de site. 

 

Vrijdag 21 december 

Alle leerlingen worden vrijdag 21 december a.s. op school verwacht, de school sluit om 

12.00 uur, dan begint de kerstvakantie. 

 
 
 
 
 

Het team van de  
Rehobothschool wenst u  
gezegende kerstdagen en  
een voorspoedig nieuwjaar! 
 
 
 

                                

file://///732Media/Media$/Upload/Flyer%20Winterschool%20Nijkerk.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuxtnt5YXfAhXKPFAKHZ3-D3kQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/294282156886382774/&psig=AOvVaw3x745PlXsiDk4scawxlGBk&ust=1543999727546527
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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 

  

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 

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 

23 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 (groepen 1, 

2, 7 en 8 zijn vrij) 

29 mei Schoolreis groep 1 en 2 

29 mei Inloopspreekuur gebiedsteam 

30 en 31 mei Hemelvaartsdag 

5 juni Pinksterviering 

6 en 7 juni Schoolkamp groepen 7 

10 juni 2e Pinksterdag 

12 juni Oudergebedsgroep 

12 juni Inloopspreekuur gebiedsteam 

14 juni Ouderinloop 

17 t/m 19 juni Schoolkamp groepen 8 

26 juni Inloopspreekuur gebiedsteam 

9 juli Rapport mee 

10 juli Inloopspreekuur gebiedsteam 

10 juli Spreekmiddag/-avond 

19 juli Leerlingen ’s middags vrij 

22 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

 

 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


