School, kindcentrum, vreedzaam dorp, start….
Einde schooljaar en afscheid.

Vreedzaam Dorp

Na de vorige Tersoalster Krant waren er weer
verschillende activiteiten op “de Reinbôge”. We
hadden een geslaagd schoolreisje met de
onderbouw naar Aeolus en de bovenbouw is op
kamp naar Kollumeroord geweest. Direct
aansluitend was het geslaagde dorpsfeest. Ook
deze keer waren er weer leuke spelletjes.
Groep 6/7/8 had op woensdag 18 juli hun
Musical. Er waren veel belangstellenden in het
dorpshuis. De musical “Start” was dan ook de
moeite waard. Tijdens deze avond hebben we
ook afscheid genomen van groep 8. Vanaf deze
plaats wensen we Chris, Anna Rikst, Hylkje, Daan
en Gerrit nog het allerbeste toe en veel succes
op het vervolgonderwijs. Op donderdag 19 juli
hadden we pleinfeest, of beter gezegd
schuurfeest, want vanwege de buien zijn we
verhuisd naar de schuur van familie de Boer.
Gelukkig was het in de vakantie beter weer en
hadden we een zonnige….

Uitnodiging:

Start van het nieuwe jaar.
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.
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.

2 oktober,
19.30 uur
Ouderavond Vreedzaam dorp
(Vreedzame school  Vreedzaam dorp!)
Vorig jaar hebben we met de 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 2 oktober hebben we een eerste ouderavond / ouder-cursus waarbij we 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.

Kindcentrum Tersoal.
“De Reinbôge” is een kindcentrum. We zijn naast
basisschool ook kinderopvang (TSO/BSO) en
peuteropvang (2-4 jaar). Zo kunnen we in Tersoal
werken volgens een kindcentrumachtig principe: één
pedagogisch concept en een doorgaande lijn.
Dit is in het belang van de kinderen en dat willen we
graag in Tersoal bieden!
Na de zomervakantie zijn zowel de peuteropvang als
de kinderopvang weer iets gegroeid.
Maar er kan nog meer bij!
De peuteropvang is op maandagochtend en
donderdagochtend geopend. (aansluitend aan de
schooltijden)
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