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JULI 2012
Agenda:
3 juli:
6 juli:

MR-SAC vergadering
Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Dijkstra (de Greide) en fam. Zijlstra (It Pounsmiet))

9 juli: Doorschuifuurtje
10 juli: Rapporten mee
18 juli: Afscheidsavond groep 8
19 juli: Feest laatste schooldag
20 juli: Vanaf 11.45 uur is het zomervakantie
Zomervakantie van 23 juli t/m 31 augustus
3 aug: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Faber en fam. Ekema)

31 aug:

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben hart voor elkaar
- omgaan met gevoelens
- omgaan met conflicten
- Na de vakantie starten we met een
nieuw blok.

Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Zeilstra (Poppenwier) en fam. Boonstra)

“Trefwoord” deze maand: Daar zit muziek in
Over de betekenis en de beleving van muziek. Over muziek die emoties en hoop in het
leven van mensen kan vertolken en dragen.
Bijbel: Psalmen en de herderkoning David (psalmen).

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

Nieuwe leerlingen
Jelle Thomas Zeilstra is 4 jaar geworden. Hij woont met zijn vader, moeder, broertje en zusje op een
boerderij in Poppenwier. Ook Ruben Buma is nu 4 jaar. Beide nog van harte gefeliciteerd! Welkom en
een fijne tijd bij ons op school!
Doorschuifuurtje
Op 9 juli aan het eind van de ochtend gaan we even kennismaken met de situatie zoals die na de
vakantie zal zijn; dus alvast even een kijkje nemen in die nieuwe klas, bij de nieuwe juf, sfeer proeven
met andere klasgenootjes e.d.
Rapporten mee
Op 10 juli gaan de rapporten weer mee naar huis. Daarnaast ontvangt u ook een uitdraai van de
resultaten van de CITO-LOVS-toetsen. Er staan n.a.v. deze rapportage geen 15-minutengesprekken
gepland, maar de leerkrachten nemen wel (telefonisch) contact met u op. Mocht u wel behoefte
hebben aan een gesprek, dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de betreffende leerkracht.
Afscheidsavond groep 8
Op woensdagavond 18 juli vindt de afscheidsavond van groep 8 plaats. Samen met groep 6 en 7
zullen zij dan een musical opvoeren, getiteld: “Start”. Onder professionele begeleiding van o.a. Jan
Tjalling (bedankt!!!) wordt er al geruime tijd geoefend en het belooft een hele mooie avond te worden.
Het geheel vindt plaats in “De Tuolle” en begint om 19.30 uur. Er volgt nog een aparte uitnodiging.
Na afloop van de musical is er alléén voor de kinderen van groep 8 en hun ouders gelegenheid
gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Woensdagochtend 18 juli voeren de kinderen de musical op voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5.
Feest van de Laatste Schooldag
Op donderdag 19 juli staat de school weer in het teken van “de 4 elementen” (aarde, water, lucht en
vuur). Het zou leuk zijn als de kinderen 'verkleed' op school kunnen komen binnen dit thema.
Het programma voor deze dag is van 8.30 – 14.00 uur; de kinderen blijven tussen de middag op school
eten en ze hoeven ook geen fruit en drinken mee. Iedereen start en eindigt in de eigen groep. Ook
nemen we echt afscheid van groep 8.

Afscheid
Ook zullen we afscheid moeten nemen van 2 leerlingen: Frouke en Rinse. Familie van Kolck verhuist
nl. naar Almere. We zullen jullie allen zeker gaan missen, maar we wensen jullie een heel fijne
toekomst toe!
Formatie + groepsindeling volgend schooljaar
Deze is op zich klaar, maar wordt eerst binnen de MR-vergadering besproken (dinsdagavond 3 juli).
Wat we alvast kunnen aangeven is dat er weinig verandert t.o.v. dit schooljaar. We werken met 3
basisgroepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Juf Anita zal verbonden blijven aan groep 1/2, juf
Jannie en juf Sanne zullen samen groep 3/4/5 voor hun rekening nemen en juf Wieke en juf Uilkje
blijven verbonden aan groep 6/7/8.
Binnenkort kunt u in een aparte mail een duidelijk overzicht van de nieuwe groepsindeling verwachten.
Schoolgids 2012-2013
De schoolgids verspreiden we zoveel mogelijk digitaal. Als u graag een papieren versie ontvangt, dan
kunt u dat na de zomervakantie aangeven (op de ‘ouderhulp-formulieren’). U kunt de nieuwe
schoolgids voor 1 september per mail verwachten.
Tandartsbezoekjes e.d.
Als team merken we dat er regelmatig kinderen afwezig zijn voor tandartsbezoek o.i.d. Dit heeft tot
gevolg dat wij in de klas dan de planning wel eens om moeten gooien of apart voor die ene leerling
iets nogmaals individueel moeten doen en dat is een tijdrovende zaak. Uiteraard zijn er wel eens
zaken met spoed en kan het niet anders, maar reguliere controles moeten toch in ieder geval buiten
de schooltijden om kunnen.
Te koop
- De 3 tafels met 9 stoelen die in de centrale hal staan.
- De twee (en een halve) rubbertegels die we over hebben.
U kunt een briefje afgeven op de Reinbôge met een bod, uw naam en telefoonnummer. De hoogste
bieders zullen we op maandag 16 juli benaderen. Het geld wordt aan de spaarpot toegevoegd voor
een nieuw speeltoestel.
Gymschoenen
Wanneer u in de vakantie nieuwe gymschoenen koopt, wilt u er dan rekening mee houden dat
klittenband dan wel heel erg handig is als uw kind nog geen veters kan strikken? Alvast bedankt. Ook
zien we graag dat de kinderen van groep 1 en 2 gymschoentjes op school hebben.

Alvast een heel fijne zomervakantie en
we zien iedereen graag weer op 3 september om 8.30 uur!
***********************************************************************************
Opbrengst zendingsgeld juni:

→ € 28,45

Verjaardagen juli:
29 juni
1 juli
5 juli
8 juli
14 juli
17 juli
17 juli
23 juli
26 juli
27 juli

Jelle Thomas Zeilstra
Ruben Buma
Rimmer Jansma
Wanda Meinen
Mirthe Dijkstra
juf Wendy
juf Herma
Sijtske Seffinga
Joppe v/d Put
Myrthe Maria Vermaning

Verjaardagen augustus:
4 jaar
4 jaar
8 jaar
11 jaar
10 jaar
26 jaar
37 jaar
8 jaar
10 jaar
10 jaar

8 aug.
15 aug.
22 aug.
26 aug.
29 aug.
31 aug.

Jan Arie Tjalsma
Jinke Boonstra
Djura Kiestra
Rinse v/d Hem
Ilse Mare Bokma
Fleur de Vries

K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

11 jaar
6 jaar
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11 jaar
4 jaar
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