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Activiteitenoverzicht: 
 

Zo. 25-09 Run van Martenshoek 
 

10 en 11 okt Oudergesprekken 
 

5 t/m 14 okt Kinderboekenweek 
 

17 t/m 21okt  Herfstvakantie 

 
Reminders: 

  
 

 

Olympiade 
Afgelopen dinsdag hebben de 
kinderen van groep 5 t/m 8 
meegedaan aan de Olympiade. 
Als echte sportsterren mochten 
we het stadion (hoofdveld VV 
Hoogezand) binnentreden, achter 
de vlag van Nieuw-Zeeland. Het 
land wat wij vertegenwoordig- 
den.  
 
Na de officiële opening mochten 
we dan echt gaan doen waar we 
voor waren komen. Alle kinderen 
gingen in groepjes verspreid 
deelnemen aan verschillende 
sporten o.a. voetbal, hockey, 
badminton, floorbal, tafeltennis, 
handbal, zwemmen, spinning, 
sport en spel, atletiek ….. 

Er werd plezier gemaakt, er werd 
gestreden, er werd verloren en er 
werd gewonnen. 
Na een middag-ronde sporten, 
verzamelden we ons allen weer 
in het stadion voor de afsluiting.  
Een spectaculaire show met 
vuurspuwers, maar de kinderen 
waren alleen maar benieuwd 
naar de einduitslag. De 
St.Antoniusschool heeft een 
prachtige tweede plaats behaald 
en de bekers is dan ook 
enthousiast door de hele groep in 
ontvangst genomen! 
 

 
 
We kunnen dus terugkijken op 
een geslaagde sportdag, die 
alleen maar mogelijk is geworden 
door alle begeleidende ouder(s) / 
verzorger(s), opa en oma en 
koffie-ouder. Allemaal bedankt 
voor jullie inzet en 
enthousiasme! 
 
Run van Martenshoek 
Aanstaande zondag 25 
september vindt de 12e editie van 
de Run van Martenshoek plaats. 
Van onze school zullen ruim 40 
kinderen deelnemen aan de 
Jeugdloop. De Jeugdloop start 

om 13.15 uur met een warming-
up, start Run om 13.30 uur en 
aansluitend zal de prijsuitreiking 
zijn, rond 14.00 uur. We hopen 
dat er  veel kinderen en ouders 
komen aanmoedigen. Wees wel 
op tijd, want de Jeugdloop duurt 
niet lang! Op www.de7km.nl kunt 
u meer lezen over de run. 
De deelnemers worden verwacht 
om 13.00 uur naast de Jumbo. 
Als iedereen er is, gaan we naar 
de warming-up. De deelnemers 
krijgen een tasje met spullen 
mee. In het tasje zit een chip. 
De chip moeten de kinderen zelf 
inleveren bij de finish! 

 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 

STARTVIERING 
De start van het nieuwe seizoen 
staat in het teken van 
‘BARMHARTIGHEID OP HET 
DOEK’ en alle kunstwerken zijn 
dan te bewonderen in de kerk 
van Hoogezand-Sappemeer. 
Zo ook ons kunstwerk wat we 
tijdens de kinderwoorddienst 
hebben gemaakt. Dat wil zeggen 
van de vele kunstwerkjes is één 
grote gemaakt!  

 
Zondag 25 september is er ook  
Kinderwoorddienst en crèche.  
Kom je ook? 
Na de dienst is er nog iets 
drinken, wat lekkers en we 
kunnen vol energie het nieuwe 
seizoen in springen op een 
springkussen! 
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http://www.de7km.nl/
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We hopen dat veel ouders 
en kinderen komen!(het is 
nog ruim vóór de Run van 
Martenshoek ) 
Dus: 25 september om 10 
uur in de rk-kerk van 
Hoogezand-Sappemeer 

 
Bijlage; 
Lezen met je Oren  
 
 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start 
de jaarlijkse 
Kinderboekenweek. Opa’s 
en oma’s staan centraal 
tijdens de 
Kinderboekenweek onder 
het motto: voor altijd jong! 
We openen om 8.30u op 
het plein met het lied:  
“Voor altijd Jong”- 
Kinderen voor Kinderen. 
Uiteraard zijn de opa’s en 
oma’s dan ook welkom om 
te komen kijken! 
Op woensdagochtend 12 oktober van 
11.30u – 12.00u zullen er opa’s en 
oma’s uitgenodigd worden, om voor te 
lezen in de groep van hun 
kleinzoon/kleindochter. 
U krijgt hierover nog meer bericht van 
de juf of meester. Op vrijdag 14 
oktober sluiten we de 
Kinderboekenweek af met een 
weeksluiting van het Muizenhol.  
 

 
 

Foutjes in de kalender 
Helaas staan er een paar foutjes in 
de nieuwe kalender. Op 18 augustus 
staat vermeld dat Coosje Wieringa  
jarig is. Dit moet zijn Coosje Spijker. 
Onze excuses. De margedag van de 
onderbouw staat in het lijstje met de 
verkeerde dag vermeld.  
Dit moet zijn: woensdag 31 mei 
2016. (i.p.v. donderdag) 
Margedag 12 okt. kan verwijderd 
worden. Moet zijn woensdag 8 
februari 2017. Indien er nog meer 

aanvullingen/wijzigingen zijn, dan kunt u 
dit aan ons doorgeven, zodat we het 
digitaal kunnen aanpassen. 
 
Jas Kwijt: 
Jannemijn van Zessen, uit groep 3, de 
insectenwereld is dinsdag haar licht 
blauwe spijkerjasje kwijtgeraakt (maat 
128). Heeft iemand hem gevonden?, graag 
terugbrengen naar groep 3, de 
insectenwereld. 

 
 
 
 
LET OP! 
Op de volgende pagina meer over de 
kinderpostzegels en een bericht van 
CSG Rehoboth. 
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Kinderpostzegels groep 8 
Woensdag 28 september is het weer 
zo ver. Alle kinderen van groep 8 
mogen vanaf 12.00 kinderpostzegels 
verkopen.Kinderpostzegels maakt 
zich sterk voor kinderen die extra 
steun nodig hebben. We zetten ons 
in voor: 
-kinderen die niet bij hun ouders 
kunnen opgroeien . 
-kinderen die niet naar school 
kunnen omdat ze moeten werken, 
en kinderen die moeite hebben om 
op school mee te komen.  
-kinderen die al vroeg hele nare 
dingen hebben meegemaakt.We 
kunnen deze kinderen helpen mede 
dankzij de Kinderpostzegelactie. De 
Kinderpostzegelactie is uniek in de 
wereld. Door de actie leren 
Nederlandse schoolkinderen om iets 
over te hebben voor kinderen die 
het minder goed hebben. Ons motto 
is dan ook: voor kinderen, door 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht van het CGS Rehoboth 
 
De berichtgeving over de CSG 
Rehoboth in de Regiokrant van 21 
september jl. leidt tot emotie en 
onrust bij leerlingen en ouders. En 
waarschijnlijk ook bij de ouders van 
leerlingen in groep 8 en dus bij de 
basisscholen zelf. Dat begrijpen wij 
heel goed. Door de krantenkop 
“Rehoboth ook weg” wordt een 
verkeerde gedachte opgeroepen.  
De komende 5 jaar blijft het gebouw 
van de CSG Rehoboth gewoon op de 
huidige plek bestaan. Uit onderzoek 
is gebleken dat over 5 jaar alle 
leerlingen van het Aletta en de 
Rehoboth in het gebouw aan de 
Laan van de Sport passen, omdat er 
minder kinderen worden geboren. 
Daarnaast hebben we te maken met 
het probleem van het 
aardbevingsgebied. Het zou niet 
verantwoord zijn om beide 
gebouwen te versterken. Één 
gebouw versterken waar alle 
leerlingen terecht kunnen, is wel 
verantwoord.  
De combinatie van beide scholen in 
één gebouw biedt optimale 
mogelijkheid om in de toekomst de 
leerlingen in Hoogezand en 
omgeving het beste onderwijs te 
bieden. Omdat het huidige gebouw 
nog 5 jaar gebruikt wordt, is de 
verhuizing van de Rehoboth naar het 
gebouw van het Aletta voor de 
huidige leerlingen én de leerlingen in 
groep 8 niet aan de orde. Op de 
website van de CSG Rehoboth staat 
nog e.e.a. toegelicht.  
Er verandert dus de komende jaren 
niets op de Rehoboth.  
Wij blijven in november en januari, 
op dezelfde manier als voorgaande 
jaren, onze werving voor nieuwe 
leerlingen uitvoeren.  
 
 
 

 
 
“De CSG Rehoboth is en blijft een 
kleine en sfeervolle school. Wij 
geloven in ieder kind. Wij zien ze. 
Wij kennen ze. Respect voor elkaar, 
warmte en structuur zijn onze 
pijlers.”  
 

 

https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie

