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SEPTEMBER 2012
Agenda:
3 sep: Opening schooljaar
4 sep: Nieuwsbrief en formulieren mee .
10 sep: Informatieavond
17 sep: vergadering MR/SAC
19 sep: Schoolfotograaf
25 sep: Ouderavond Vreedzaam Dorp
28 sep: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Bouma en fam. Kooistra)

“De Vreedzame School” deze maand:
We horen bij elkaar (1)
Groepsvorming en het creëren van een
positief klimaat in de klas.

We dragen allemaal een steentje bij (5)
Mediatie een leerlingparticipatie
25 sept:
Ouderavond Vreedzaam dorp

“Trefwoord” deze maand: Startweek (muziek) en Iemand moet het doen!
Inhoud: Over uitdagingen en opdrachten die niemand wil doen omdat ze bijvoorbeeld gevaarlijk
zijn. En over helden die zeggen ‘Iemand moet het doen!’

Bijbel: Jozua en Rechters (verhalen over Gideon en andere helden van vroeger).
***********************************************************************************

Retteketet, het nieuwe jaar is begonnen
Ik speel muziek op mijn trompet
En kijk de wereld heeft plezier.
Retteketet, retteketet, retteketettettet.
De mensen praten met muziek en dansen hand in hand.
Retteketet, retteketet, in ieder land, in ieder land.
Zing je mee het hele jaar?
Vier het jaar, want dat wordt fijn.
Luister maar naar de trompet.
Op de Reinbôge mag een ieder zijn.
Dag school, hoi jaar, dag allemaal.
Ik kom weer heel graag binnen.
We gaan weer samen, groot en klein,
een heel nieuw jaar beginnen.
Retteketet, retteketet, retteketettettet.

Opening schooljaar
Op maandagochtend 3 september waren alle kinderen weer op school. Ze hadden heel veel ouders
meegenomen voor de feestelijke opening van het schooljaar. Lekker met elkaar een broodje eten en
over de vakantie kletsen. We wensen iedereen een goed schooljaar toe.
Nieuwe leerlingen
In de vakantie zijn Ilse Mare Bokma uit Tersoal en Femke de Groot uit Poppenwier 4 jaar geworden.
Beide nog van harte gefeliciteerd! Zij zitten nu bij ons in groep 1.
In groep 6 hebben we een nieuwe leerling, Marc Teakema uit Sibrandabuorren.
Ook ons “Kindcentrum” heeft nieuwe kinderen. Er zijn weer peuters bij gekomen en ook BSO
kinderen.
Allemaal welkom en een fijne tijd bij ons op school!
Post en nieuwsbrieven
Vandaag krijgt u de nodige informatie mee: De jaarplanning, het ophaalschema oudpapier, een
ouderhulplijst, entreetoets (BB) en de nieuwsbrief. Meestal krijgt u alle informatie digitaal. Maar een
papieren versie van bv. de jaarplanning is wel handig. U kunt op het ouderhulpformulier aangeven of u
evt. (heeft niet onze voorkeur) gedurende dit jaar de informatie op papier wilt ontvangen.

Uitnodiging informatie-avond:
Op maandag 10 september hebben alle groepen weer hun informatieavond. Tijdens deze avond hoort
u wat er dit jaar allemaal op het programma staat en kunt u kijken met wat voor methodes wij werken.
Uiteraard geven de juffen ook algemene informatie over komend schooljaar en u kunt vragen stellen.
Wij willen dan ook alle ouders van harte uitnodigen. De informatieavond begint om 19.30 uur.
Schoolfotograaf
Op woensdagochtend 19 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen hebben nu nog een lekker
zomers kleurtje en als ze nu ook nog fleurige kleren aan doen worden het weer mooie foto’s. Er worden
groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt, ook broer/zus foto’s. Uiteraard mogen kleine broertjes of
zusjes ook mee op de foto. Dit gebeurt dan direct aan het begin van de ochtend.
Geld kamp/fietselfstedentocht 2013.
Het is nog lang niet zo ver, maar aan het einde van dit schooljaar gaan de kinderen van groep 6/7/8
weer op fietselfstedentocht. Dit is een geslaagde traditie van de Reinbôge. De kinderen fietsen dan van
13 t/m 17 mei langs alle 11 steden van Fryslân. Tussendoor kamperen ze. Uiteraard zijn hier kosten
aan verbonden. Ouders hebben in het verleden wel aangegeven hiervoor te willen sparen. Dit jaar
willen we die mogelijkheid bieden via de bank. U kunt het bedrag van € 65,00 op de bankrekening van
school overmaken. U kunt zelf bepalen of u dit in termijnen (bv. 2) of in zijn geheel doet. Uiteraard
willen we het bedrag wel voor 13 mei ontvangen.
Dus € 65,00 overmaken op bankrekening 3308.05.568 (Rabobank) van KNS De Reinbôge.
Onder vermelding van “Elfstedentocht 2013” en “naam kind”
Rapporten mee
In de vakantie heeft waarschijnlijk een ieder weer trots de rapporten bekeken. In het begin van het
jaar mogen deze dan ook weer teug naar school.

Vreedzaam Dorp

Uitnodiging:
25 september, 19.30 uur
Ouderavond Vreedzaam dorp (Vreedzame school  Vreedzaam dorp!)
Vorig jaar hebben we met u als ouders en op de avond van dorpsbelang het gehad over “van
vreedzame school naar vreedzaam dorp”. Wij vinden een vreedzaam dorp natuurlijk ook een mooi
streven. Want opvoeden doe je met het hele dorp!
Op dinsdag 25 september hebben we een eerste ouder-avond / ouder-cursus waarbij we u e.e.a.
gaan vertellen over het vreedzame dorp, maar waarbij ook uw inbreng wenselijk is.
Uiteraard zijn niet alleen ouders van onze school welkom. Een ieder uit Tersoal die belangstelling
heeft of wie iets met de opvoeding van kinderen heeft (jeugdwerk, trainer, kindernevendienst,
speeltuinvereniging, zondagsschool……is welkom.

***********************************************************************************
→ € 23,70

Opbrengst zendingsgeld juli:

Verjaardagen september:
02-09 Sjirk Duiker
04-09 Femke de Groot
21-09 Syb Boterhoek
30-09 Endy Miedema
30-09 Jorrit Kiestra

6/7/8
1/2
1/2
6/7/8
6/7/8
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