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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opheusden, mei 2019 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
De voorbereidingen voor de actieweek en actiemarkt zijn in volle gang, daarom is het hoog tijd 
voor de tweede nieuwsbrief! 
 
Verkoop bloembollen 
Iedereen heel erg bedankt voor het enthousiaste (ver)kopen. Hopelijk kunnen veel mensen de 
komende tijd genieten van prachtige bloemen; de prachtige winst van de verkoop is bijna € 2900. 
 
Verkoop schoolmeubilair 
Gelukkig hebben verschillende mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolmeubilair 
aan te schaffen. Er is voor ruim € 500 verkocht, dit bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. 
Het overige meubilair wordt zaterdag 8 juni om 8.30 uur opgehaald. Dat betekent dat er meer dan 
300 tafels en stoelen ingeladen moeten worden. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Kunt 
u daar even tijd voor vrijmaken? Laat het ons weten via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/1aKy4DYaYBEh5UI7KekSKEh9qO0yKGENlWw0L0rwxLJM . 

 
Spaarvarkens 
In elke klas staat al een aantal weken een spaarvarken voor 
HVC. Inmiddels is er door verschillende klassen al zo’n € 230 
bij elkaar gespaard. 
De kleutergroepen gaan dit spaarvarken vullen m.b.v. een 
klussenkaart die ze na de presentatie van HVC meekrijgen. 
Leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben vast genoeg ideeën om 
hun spaarvarken vol te krijgen: zij kunnen bijvoorbeeld ook 
geld verdienen door klusjes uit te voeren of een deel van 
hun zakgeld afstaan; met een kijkdoos langs de deur bij 
familieleden, vrienden en buren om geld te sparen en lege 
flessen aan hen vragen en statiegeld meenemen. 
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Actieweek 
Maandag 13 mei en dinsdag 14 mei wordt er op school voor alle groepen een presentatie 
verzorgd door meneer Schinkel (voorlichter van HVC). Hij zal ons laten horen en zien welk 
belangrijk werk HVC verricht.  
Verder wordt er door leerkrachten in de klas op verschillende manieren aandacht besteed aan (de 
gevolgen van) christenvervolging. Denk aan: 
 Bijbelse vertelling m.b.t. christenvervolging (bijvoorbeeld over Daniël en zijn vrienden of over 

Paulus en Silas). 
 Kleurplaat of kaart maken die via HVC uitgedeeld worden aan Irakese kinderen in 

vluchtelingenkampen.  

 Materialen bekijken en bespreken uit de leskoffer die HVC beschikbaar stelt. 
 Daarnaast gaan de groepen 7 en 8 op school in een escaperoom in groepjes een opdracht 

uitvoeren die met vluchtelingen te maken heeft. 
 
Actiemarkt 
Vrijdag 24 mei komt nu snel dichterbij … de kinderen kijken er naar uit, maar uw/jouw hulp is 
onmisbaar om er een geslaagde dag van te maken. 
 Aanmelden hulp 

Op een markt zijn kopers én tientallen verkopers nodig. Ook de kinderactiviteiten die 
georganiseerd worden vragen begeleiding. Via de antwoordstrook bij de papieren versie van 
de nieuwsbrief of via deze link:  
https://docs.google.com/forms/d/1uEuLX78iyCEh_LZQV5SF_SyOjyRJyzrwsw-p7aM3rbI  
kunt u zichzelf opgeven om ons een deel van de actiemarkt (tussen 14.00 en 16.30 uur of 
tussen 16.30 en 19.00 uur) te assisteren. Ook oud-leerlingen, ooms en tantes zijn van harte 
welkom om een handje te helpen! We zien uw/jouw reactie graag uiterlijk woensdag 15 mei 
tegemoet. Daarna hoort u zo snel mogelijk van ons hoe de indeling wordt. 

 Marktkraam bakproducten 
Helpt u mee om een marktkraam te vullen met 
heerlijke bakproducten? Appelflappen, cakes, 
boterkoeken, kruidkoeken, brownies en muffins 
kunnen thuis gebakken én verpakt worden. 
Gebruik als verpakking geen bakblikken, maar 
bijvoorbeeld doosjes of folie. Op vrijdag 24 mei 
kunt u tussen 11.30 en 12.30 uur deze 
bakproducten inleveren in de kamer van juf van 
Dijk/administratie. Zo kan uw bakproduct op de 
actiemarkt zorgen voor een volledige winst voor 
HVC. 
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 Veiling 
Staan er al spullen klaar voor de veiling? Bruikbare spullen kunnen dinsdagmiddag 21 mei van 
15.15 tot 16.00 uur en woensdagavond 22 mei van 19.00 tot 20.00 uur worden afgegeven in 
het speellokaal (ingang via de kleuterhal). Let op: kleding en (grote) meubels worden niet 
aangenomen! 
De veiling vindt om 17.30 uur plaats op het schoolplein aan de voorzijde van de school. 
Voor een goede afhandeling van de veiling moeten de producten tijdens de actiemarkt 
contant betaald worden (net zoals alle andere producten op de actiemarkt). Daarom is het 
verstandig om voldoende contant geld mee te nemen of na een aankoop geld te pinnen bij de 
bank om daarmee contant te betalen. 

 Koelwagen 
Voor de verkoop van zuivel en bloemen is een koelwagen onmisbaar. De koelwagen uit 
Veenendaal moet vrijdagmorgen opgehaald en zaterdagmorgen teruggebracht worden. Bent u 
beschikbaar om (één van) deze ritten te verzorgen? Laat het ons weten via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/1BL15fPD4IW7aIf_kQShXXqzvooc4sA2719gHm0Nde_I  . 

 Kleedjesmarkt 
Erg leuk dat zoveel kinderen meedoen aan de kleedjesmarkt! Ze hebben zich in tweetallen 
moeten opgeven, zodat één persoon altijd beschikbaar blijft voor de verkoop als de ander 
even een rondje wil lopen over de markt of aan een activiteit wil meedoen. 
De kinderen op de kleedjesmarkt verkopen in ieder geval tot 17.00 uur. Daarna dragen deze 
kinderen € 4 óf de hele opbrengst af voor HVC. 

 Kinderactiviteiten 
Op het schoolplein aan de kant van de Smachtkamp zijn allerlei spellen te doen. Een 
spellenkaart van slechts € 1 is geldig voor 4 spellen: doe gezellig mee! 

Verder kunnen de kinderen zich heerlijk vermaken bij de 
brandweerauto in de Lijsterstraat, met het graafkraantje in de 
zandbak, door pony te rijden achter de Reigerhof (tot 17.00 
uur) en met het maken van een ‘lekkere ketting’. Alleen met 
een activiteitenkaart van € 2 kan aan  
4 activiteiten deelgenomen worden. 

Daarnaast staat er een leuk springkussen en een goed gevulde 
grabbelton op de kinderen te wachten.  
De spellenkaart en de activiteitenkaart zijn te koop aan de buitenzijde 
van de personeelskamer. 

 Eten en drinken 
De jongens en meisjes uit groep 7 verzorgen in de gemeenschapsruimte koffie, thee of 
frisdrank met wat lekkers erbij. 
Bij de leerlingen van groep 8 is in het speellokaal friet, snacks en frisdrank te verkrijgen. 
Het eten en drinken kan op beide plaatsen afgehaald worden met bonnen die te koop zijn aan 
de buitenzijde van de personeelskamer. 

 Parkeergelegenheid 
Om de verkeersdrukte rondom de school te beperken, verzoeken wij u vriendelijk zoveel 
mogelijk lopend te komen. Als u toch gebruik maakt van de auto, kunt u die kwijt op het 
parkeerterrein van de Gereformeerde Gemeente, ingang aan de Lijsterbesstraat (plaats de 
auto in de aangegeven parkeervakken). 

 
Voor alle genoemde data in deze brief geldt Deo Volente. 
 
Hartelijke groeten namens de actiecommissie, 
Juf Evers, Van Leeuwen, Rozendaal, Teunissen, Van Tuijl en Van Zetten 
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