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JANUARI 2012
Agenda:
“De Vreedzame School” deze maand:
9-20 jan: Toetsweken
17 jan: Voorlichting Voortgezet Onderwijs
20 jan: Ophalen oud papier (va. 18.00 u)

We lossen conflicten zelf op

(Ophalers: fam. Tuinstra en fam. Duiker)

31 jan:

Open middag voor peuters en hun ouders
vanaf 15.00 uur.
1 febr: Groep 1 en 2 naar uur cultuur
7 febr: Start CITO Eindtoets
Rapporten mee
MR/SAC vergadering
14 febr: Groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij i.v.m. een
studiemiddag voor onderbouwleerkrachten.

- oorzaken van conflicten
- voorkomen van conflicten
- wie mag eerst?
- De los het op-kaart of het
stappenplan PRAAT HET UIT

“Trefwoord” deze maand: Leeftijd
Over jong en oud, generaties en opgroeien. Over rites de passage en keuzes maken in je
leven.
Simeon en Anna, de twaalfjarige Jezus, Jezus gedoopt door Johannes, Jezus in de
woestijn, de roeping van de leerlingen (Lucas 2 t/m 4).

*************************************************************************************************************

Kerstviering / kerstvakantie / Gelukkig Nieuwjaar
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en sfeervolle kerstviering. Ook mooi dat er veel mensen
waren, dat past goed bij kerst én bij de Reinbôge, samen vieren! Gelukkig is het in de kerstvakantie
ook rustig op het plein gebleven, er hebben geen vernielingen o.i.d. plaatsgevonden. Zou onze oproep
voor het “vreedzame dorp” nu al werken? Nu staan we voor 2012, een jaar waar ongetwijfeld ook weer
veel staat te gebeuren. Wij hebben hier zin in en hopen met u het beste van 2012 te maken. Dus een
Gelukkig Nieuwjaar namens het team.
Luizencontrole / krentenbaard
Afgelopen maandag was er weer luizencontrole. Helaas was school niet helemaal luizen- en netenvrij.
Er is/was wel bij deze kinderen thuis actie ondernomen.
Ook is er melding gedaan van krentenbaard. Uiteraard is voor beide zaken aandacht vanuit school.
Maar wij vragen ook blijvende aandacht vanuit thuis, blijft u zelf ook goed controleren op luizen en
krentenbaard? In de bijlage hebben we twee folders gedaan ter informatie.
Toetsweken leerlingvolgsysteem
In januari wordt er altijd onafhankelijk van onze lesmethoden getoetst om goed in de gaten te houden
of alle leerlingen de ontwikkeling doormaken die we mogen verwachten. Op 7 februari worden de
rapporten uitgereikt en daarbij zit dan ook een uitdraai van deze toetsen. In de week daarna zullen er
weer 15-min. gesprekken plaatsvinden.
Voorlichting Voortgezet Onderwijs
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders is er op 17 januari een voorlichtingsavond over het
Voortgezet Onderwijs. Hierbij zijn het VMBO-groen, Bogerman, RSG en OSG Sevenwolden
uitgenodigd. Ouders/kinderen hebben hierover al informatie ontvangen.

Contact graag, maar…
Als u als ouder even iets wilt mededelen aan de leerkracht, dan kan dat prima vlak voor de school in
gaat. Heeft u echter iets te bespreken wat even wat meer tijd vraagt, geef dit gerust aan, dan spreken
we daar een ander moment voor af.
Levelwerk
We zijn na de kerstvakantie met een aantal kinderen gestart met Levelwerk: dit is een leerlijn planmatig
verrijken voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Met behulp van dit
programma kunnen we meer tegemoet komen aan de behoeften van deze kinderen! Dit hebben we
kunnen aanschaffen door de subsidie via Boppeslach.
Zending
Een gedeelte van het zendingsgeld gaat naar familie Rexhep Risvani in Albanie. Dit sponsorgezin via
‘zending over grenzen’ heeft ons een kerstgroet gestuurd (hangt op het prikbord bij de kleuteringang):
Dear donor of our family!
We wish you the heartedly wishes and hugs
from afar. May have blessed Christmas and
we hope that this year will bring the most
happiest days into your lives. God bless you
With respect from Family and lots for love
Family Rexhep Rizvani
Vredestekenwedstrijd
Via de Lionsclub Oostergoo vredesposterwedstrijd 2011 heeft Hylkje Hibma een eervolle vermelding
ontvangen, zie op het prikbord bij de achteringang! Hartstikke goed, meid! Ze heeft zelf een mooie
afdruk van haar tekening op canvas gekregen.
Gevonden voorwerpen
Kijken jullie wel eens in de bak met gevonden voorwerpen bij de kleuteringang? Er liggen vele goede
en vergeten kleren!!! O.a. een herenjas, handschoenen, trainingsjasjes, tassen, bekers en
broodbakjes…
Uitzicht
We kunnen weer steeds meer genieten van het weidse uitzicht rondom school, Bouwina bedankt!

***********************************************************************************

Opbrengst Zendingsgeld december:

→ € 29,00

Verjaardagen januari:
5 jan.
7 jan.
7 jan.
8 jan.
19 jan.
26 jan.
26 jan.
31 jan.

Rinse van Kolck
Annie Seffinga
Jildou Ekema
Agnes Zijlstra
Jilke de Boer
Lybrich Hibma
Yde Hibma
Dana Vermaning
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