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MEI 2012
Agenda:
8 mei:
luizencontrole
11 mei: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Hibma en fam. de Vries)

15 mei: Sportmiddag
15 mei: MR-SAC vergadering
17 en 18 mei: Hemelvaartweekend
23 mei: 6/7/8 Kaatstoernooi
26 t/m 30 mei: Pinkstervakantie
6 t/m 8 juni: kamp 6/7/8
7 juni:
schoolreis 1 t/m 5

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben hart voor elkaar
- Omgaan met boosheid / bang zijn
- Samen staan we sterk
- Ik voel me…
- Ik denk… klopt dat?
- Een leuke middag

“Trefwoord” deze maand: Wolken, wind en vuur
Over de symboliek van wolken, wind en vuur in de spannende tijd van Pasen tot
Pinksteren.
Bijbel: Jezus verschijnt aan de vissers; Hemelvaart en Pinksteren (Johannes 21;
Handelingen 1 en 2).
“Trefwoord” deze maand: Zelfstandigheid
Op eigen benen leren staan, dingen zelf moeten doen en daarvoor ook de ruimte krijgen..
Bijbel: Toespraken van Petrus, genezingen door Jezus’ leerlingen (Handelingen 2 en 3).

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

Opening kindcentrum Tersoal
Afgelopen maandag hadden we een bescheiden feestje; de peuteropvang ging van start! Bij juf
Wendy kwamen 5 peuters voor het eerst op onze school. Benthe, Ruben, Sander, Hessel en Jacob
liepen in de loop van de morgen al heel vertrouwd rond. Na het fruit eten kregen ze een stukje
welkomsttaart en zongen de kinderen en meesters en juffen een liedje voor ze. Een heel gezellige tijd
op De Reinbôge.

Sportmiddag
Op dinsdagmiddag 15 mei hebben de groepen 5 t/m 8 een sportmiddag met de scholen van
Sibrandabuorren, Raerd en Jirnsum (oud Rauwerdahiem). Deze start om 13.00 uur, dus dit betekent
dat we om 12.40 uur vanaf school op de fiets vertrekken (ze komen ’s morgens om 11.30 uur uit i.p.v.
11.45 uur). Graag een extra set sportkleding meenemen en zet je naam in alles wat je mee neemt. De
kinderen krijgen daar drinken en een tussendoortje (appel en koek). De sportmiddag is om 16.00 uur
afgelopen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt op het schoolplein een alternatief sportmiddagje
georganiseerd.
Schoolreisjes / Kamp
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 5 is op 7 juni; nadere info over het programma en de kosten
volgt. Wel kunnen we alvast melden dat deze binnen de reguliere schooltijden (dus van 8.30 – 15.30
uur) plaatsvindt.
Het schoolkamp is van 6 t/m 8 juni: aanstaande donderdag krijgen de kinderen uit de bovenbouw een
envelop mee waar ze het bedrag van 65 euro voor de kosten van het kamp in kunnen doen. Graag
betalen voor 25 mei.
Herinnering briefjes dorpsfeest
Van de briefjes over de organisatie van het dorpsfeest zijn er niet veel retour gekomen. Nog eenmaal
de oproep: lever ze in op school of bij Martha Dijkstra!
Infobord Tersoal
Door Johannes Buma zijn we benaderd of we af en toe ook
iets kunnen aanleveren ter vulling van het infobord.
Elke maand proberen we een nieuw werkje van één van de
Kinderen daar op te hangen.
Terugblikje
-

De 4 mei-herdenking, met als thema ‘Vrijheid geef je
door’ werd goed bezocht, fijn. Iedereen die hier aan
mee heeft gewerkt nogmaals bedankt!

-

De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn naar het
Scheepvaartmuseum geweest. Ze hebben veel gezien;
Hoe een schip in elkaar zit, Sneek in vroegere tijden.
Ook konden ze matroosje spelen, knopen leggen e.d.

-

De kinderen van de bovenbouw hebben de bankbattle
gewonnen! Zie de site voor een verslag hiervan.

Vrijheid wereldwijd,
wat is daarvoor nodig?
Je staat er meestal niet bij stil,
maar sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog
is er geen dag voorbij gegaan
zonder oorlog of onderdrukking
ergens in de wereld.
Wat is er nodig
voor vrijheid wereldwijd?
Je staat er meestal niet bij stil,
maar vrijheid vraagt om inzet.
Al tijdens de Tweede
Wereldoorlog
startte een zoektocht
naar de voorwaarden voor
vrijheid,
naar de afspraken die nodig zijn
om een oorlog te voorkomen.

***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld april:

→ € 27,55

Verjaardagen mei:
3 mei
9 mei
10 mei
16 mei
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