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FEBRUARI 2012
Agenda:
7 feb:

Rapporten mee
MR/SAC vergadering
7-9 feb: CITO eindtoets voor groep 8
13-16 feb:15 min. gesprekken
13-24 feb:Themaweken: 4 elementen
14 feb: groep 1 en 2 ’s middags vrij i.v.m. een
studiemiddag voor onderbouwleerkrachten
17 feb: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.

“De Vreedzame School” deze maand:

We hebben oor voor elkaar
- vertellen en luisteren
- zo praten wij met elkaar (regels)
- praten met je lichaam

Jansma (Westerein) en fam. Van Kolck)

21 feb: Ouderavond
27 feb – 2 mrt: Voorjaarsvakantie
5 mrt:
Luizencontrole
6 mrt:
Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
7 mrt:
alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten

“Trefwoord” deze maand: Handen
Handen kunnen helen en helpen. Handen kunnen spreken als woorden tekort schieten.
En soms moet je de dingen ook uit handen durven geven.
De man met een huidziekte, het dochtertje van Jaïrus, de storm op het meer, Jezus en de
kinderen (Matteüs 8 en 9).

Open middag voor bijna 4-jarigen
Op dinsdag 31 januari hadden we op school een open middag voor peuters en hun ouders. Vier
gezinnen hebben in alle klassen een kijkje kunnen nemen en daar iets van de kinderen gehoord over
school. Na schooltijd was er algemene informatie over de Reinbôge. De moeders waren enthousiast
en de peuters zelf ook. Enkelen wilden hier zelfs al blijven…
Groep 3 op vrijdagmiddag naar school / Schaatswedstrijden
Groep 3 mocht afgelopen vrijdagmiddag voor het eerst ook naar school en viel gelijk met de neus in de
boter! We kunnen terugkijken op zeer geslaagde schaatswedstrijden; het was een sportieve, gezellige
en ook nog een zonnige middag. Vijftien kinderen van onze school zijn zelfs nog in de prijzen gevallen.
Nu heeft er iemand uit Gau per ongeluk twee linkerschaatsen meegenomen… mist u een linkerschaats
en/of heeft u per ongeluk een rechterschaats te veel? Dan even op school vragen naar het adres!
Peuterspeelzaal in Tersoal
Tijdens ouderavonden en in de wandelgangen hebben we er als school wel eens over gesproken dat
het goed zou zijn dat Tersoal ook een eigen peuterspeelzaal zou hebben. Er is inmiddels overleg
geweest tussen Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en PCBO Leeuwarden en omstreken en
beide hebben groen licht gegeven. We kunnen zelfs al in april of mei starten!
Wij zijn als KNS de Reinbôge blij dat dit nu gerealiseerd kan worden. Zo kunnen we in Tersoal werken
volgens een kindcentrumachtig principe: om zo te komen tot een logische doorgaande lijn.
Binnenkort organiseren we een speciaal informatiemoment voor ouders van (aanstaande) peuters.
We houden u op de hoogte. Maar wilt u eerder informatie, onze deur staat open.
Zending
Een gedeelte van het zendingsgeld gaat naar familie Rexhep Risvani in Albanie. Dit sponsorgezin via
‘zending over grenzen’ heeft ons een brief en foto gestuurd (hangt op het prikbord bij de
kleuteringang)!

CITO eindtoets
We wensen de 5 kinderen van groep 8 veel succes met de toets! Wij hebben geen cito-stress, maar
zijn juist cito-relaxt. Juf Wieke zal donderdag a.s. extra aanwezig zijn op school. I.v.m. de toets
(laatste dag) hebben de kinderen van groep 8 dan geen gymnastiek.
Themaweken en ouderavond
Na de CITO eindtoets hebben we altijd door de hele school heen
hetzelfde thema.
Dit keer over de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht. Er zijn
verschillende groepsdoorbrekende activiteiten, zo komt er dinsdag 14
februari een verhalenverteller…en er zijn meer verrassingen! Leuk!
Op 21 februari is er in aansluiting op dit thema een ouderavond. Deze
avond zal bestaan uit twee delen:
- Een zakelijk gedeelte met o.a. jaarverslag MR, financieel
jaarverslag en schoolontwikkelingen.
- Daarnaast zal er enigszins aansluitend op onze themaweken
een gast komen.
Vreedzame school  Vreedzaam dorp!
Op onze vorige ouderavond hebben we gesproken over een eventuele uitbreiding van een
Vreedzame School naar een Vreedzaam Dorp. Ouders en andere betrokkenen hebben op de
ouderavond aangegeven hier zeker voor open te staan. We zijn dan ook erg blij dat we
uitgenodigd zijn om op de bijeenkomst op 5 maart van Dorpsbelang ons verhaal te mogen
toelichten! Ook onze enthousiaste begeleider Jan Oosterhuis zal op die avond aanwezig zijn.
Als team zijn we ondertussen ook aan het bekijken hoe we ‘de oudercursus’ vorm zouden kunnen
gaan geven.
Ook is aan deze infobulletin weer een nieuwsbrief van De Vreedzame School toegevoegd, zodat u
eventueel daarop aan kunt sluiten bij uw eigen (of eventueel andere) kind(-eren)!
BSO: flessen-actie Unicef
In de week van 5 t/m 9 maart is het Unicef week. Vanuit Stichting Kinderopvang Friesland wordt er in
deze week een actie gehouden. De kinderen van de BSO gaan op maandag 5 maart langs de deuren
om zo veel mogelijk lege flessen in te zamelen voor dit goede doel. Dus breng uw lege flessen niet
weg, maar bewaar ze tot deze dag. En bent u die middag niet thuis, breng ze dan even bij die buren
die wel thuis zijn! De rest van de week kunt u zelf lege flessen brengen in het BSO lokaal. Op
donderdag 8 maart worden alle flessen meegenomen; we zijn benieuwd naar de opbrengst!
TSO
We zijn nog op zoek naar een vader of moeder voor de TSO op donderdag en/of die in kan springen
bij een grote overblijfgroep of als een TSO moeder ziek is! Voor meer informatie kunt u bij Lammertine
Seffinga of Helena Faber terecht!
Kamp en dorpsfeest
Het dorpsfeest is een weekend verschoven en daardoor leek het bijna even ‘mis’ te gaan omdat de
kinderen van de bovenbouw op kamp zijn…… Gelukkig hebben we de volgende oplossing gevonden:
het kamp is op 6, 7 en 8 juni, maar we zijn op tijd terug om mee te kunnen doen aan de
spelletjesmiddag!
***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld januari:

→ € 45,64
Verjaardagen februari:
1 feb.
1 feb.
7 feb.
12 feb.
15 feb.
21 feb.
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