
 

 

 

 

 

 

 

Start Kinderboekenweek 
Woensdagmorgen 5 oktober hadden we een feestelijke ochtend op school. Op 

het plein startten we met een lied over het thema van de kinderboekenweek 

“Gi-Ga-Groen”. Vanwege dit thema hebben de Commissie Kinderboekenweek 

en het Greenteam de handen ineen geslagen om er een Groene week van te 

maken. Voor wie meer wil lezen over de christelijke kinderboekenweek: 

https://christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek . En wie meer wil weten over 

ons “Groene-School-Project”: https://www.rehobothschool-

katwijk.nl/pagina/439239/Groene+School .  

Verder is 5 oktober inmiddels “traditioneel” de Dag van de Leraar, die 

wereldwijd aansluit bij “Teachers Day”. We maken er bij elkaar een groene en 

feestelijke meesters- en juffendag van, met onder andere leuke 

groepsdoorbrekende workshops en een fruitbuffet. 

 

12 okt: Kinderboekenmarkt 
De kinderboekenweek wordt (ook bijna “traditioneel”) afgesloten met een 

kinderboekenmarkt op school. U krijgt hiervoor nog apart een parro. 

 

13 okt: Studiedag 
Op donderdag 13 oktober houden we de eerste studiedag van dit schooljaar. 

Het heeft even geduurd voordat deze datum bekend was, omdat we nog in 

overleg waren met twee sprekers “van buiten” voor deze dag. Zodra de datum 

bekend was, is deze in de parro verschenen. ’s Morgens hebben we het met 

het hele team over EDI (Expliciete Directe Instructie). Een stukje scholing over 

effectief lesgeven. Dat “expliciete” en “effectieve” zit vooral in het aansluiten 

bij wereldwijde onderzoeken over hoe je de beste uitleg kunt geven aan 

kinderen. Vervolgens kijken we samen alvast vooruit naar de komende vier 

schooljaren. Dat is de lengte van de aankomende schoolplanperiode. Er moet 
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dus een vernieuwd schoolplan komen, waarin onze ambities, onze 

streefdoelen, worden omschreven. Wat is onze visie op het onderwijs? Met 

welke positieve en negatieve trends wereldwijd en in Nederland moeten we 

rekening gaan houden? Welke verbeterings- en vernieuwingsonderwerpen 

levert dat op voor de komende vier schooljaren (= de lengte van een 

schoolplan-periode)? Hoe vertaalt zich dat in de beschikbare tijd tijdens 

lesdagen? ’s Middags hebben de teamleden van groep 1 en 2 een bijeenkomst 

over het goed bijhouden en stimuleren van de ontwikkeling van onze kleuters. 

De teamleden van groep 3 t/m 8 houden zich dan bezig met het effectief 

inzetten van het digitale programma Gynzy. Informatief filmpje hierover zien? 

Klik: https://vimeo.com/376317815 Alle leerlingen zijn donderdag 13 oktober 

vrij.  

 

Schoolreglement 
We hebben nog niet zo lang een schoolreglement op onze nieuwe website 

staan. Heeft u deze al een keer gelezen? We zouden u willen adviseren dit een 

keer te doen en het daarna als naslagwerk te gebruiken. Voor het gemak hierbij 

de link naar de website: https://www.rehobothschool-

katwijk.nl/bestanden/540899/Schoolreglement-RHS---Def-team-%26-MR----

juni-2022.pdf . Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot: 

Kees.Westhuis@prohles.nl 

 

Wel of geen continurooster? 
We hebben beloofd in november een ouderpeiling te houden over het wel of 

niet invoeren van een continurooster. In de 

MedezeggenschapsRaadvergadering van 11 oktober zal dit ook ter sprake 

komen. De MR zal de peiling zorgvuldig voorbereiden en u uiteraard op de 

hoogte houden van haar werkzaamheden. 

 

Herfstvakantie & continurooster 21 okt. 
Op de vrijdag voor de herfstvakantie hebben de groepen 5 t/m 8 een 

continurooster van 8:45 uur tot 14:00 uur. Zij moeten even een lunchpakketje 

meenemen op deze dag, want zij eten in het groepslokaal met hun meester of 

juf. De herfstvakantie voor groep 1 t/m 4 begint deze vrijdag om 12:15 uur en 

voor groep 5 t/m 8 dan om 14:00 uur. De herfstvakantie duurt tot en met 30 

oktober. Fijne vakantie vast! 
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