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OKTOBER 2012
Agenda:
2 okt: Ouderavond Vreedzaam dorp (19.30)
3 okt: Start kinderboekenweek .
4 okt: Dierendag
7 okt: SKG dienst (9.30)
15,16,18 okt: 15-minutengesprekken
20-28 okt: Herfstvakantie
26 okt: Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

“De Vreedzame School” deze maand:
We dragen allemaal een steentje bij (5)
Mediatie en leerlingparticipatie

Ophalers: fam. Vermaning en fam. Hiemstra)

29 okt: Kinderen vrij! Studiedag team
30 okt: Luizencontrole

2 oktober:
Ouderavond Vreedzaam dorp

“Trefwoord” deze maand: Hebbes
Inhoud: Over hoe wij omgaan met bezit. Over bewaren, weggooien, delen en begeren. Over wat
‘hebben’ uiteindelijk zegt over ons ‘zijn’.
Bijbelverhalen uit 1 Koningen 16, 17, 21: Koning Achab, Elia

***********************************************************************************
Je wereld delen
Hé, hé, jij bent niet alleen.
We zijn hier met zovelen.
Hé, hé, kijk maar om je heen:
je kunt je wereld delen.
Het is een klein gebaar.
Je kunt de wereld delen met elkaar.
We spelen in dezelfde zon
met een blos op ons gezicht.
De stralen en de warmte
komen van datzelfde licht.
We ademen dezelfde lucht,
zien ook sterren in de nacht.
Die schijnen hier en flonk’ren daar.
Wat is dat mooi bedacht!

Maar toch gaat het niet eerlijk toe:
‘Jij hebt weinig, ik heb veel’.
Dus kijk ik wat ik heb voor jou,
zodat ik daarvan deel.
Ik geef je zo een beetje zon:
warme stralen, licht van mij.
Misschien maakt jou dat - ver van hier een heel klein beetje blij.
Want we spelen in dezelfde zon;
kijken naar hetzelfde licht.
Daarom gun ik jou en iedereen
de zon op zijn gezicht.
Hé, hé, jij bent niet alleen.

Kinderboekenweek 3 oktober “Hallo wereld”
Woensdag 3 oktober gaat de kinderboekenweek van start; "Hallo wereld".
Dit wordt schoolbreed ingeluid met een leuke opening, waarbij (voor-)
lezen centraal staat. In de klas zullen rondom dit thema (lees-)activiteiten
plaatsvinden. Op donderdag 11 oktober wordt het 's middags met elkaar
afgesloten.
Dierendag
Aan dierendag wordt dit keer in de eigen klas aandacht besteed. De
kinderen mogen een knuffel, foto o.i.d. meenemen. Wanneer iemand
graag een huisdier mee wil nemen, dan graag eerst even overleg met de
leerkracht.
School-Kerk-Gezinsdienst 7 oktober.
Op zondag 7 oktober is er een School-Kerk-Gezinsdienst met als thema "Hebbes".
De dienst begint om 9.30 uur in de Westereinkerk hier in Tersoal. Er is oppas en naderhand is er
koffie! Dus tot ziens op 7 oktober.
En zing mee: “Hé, hé, jij bent niet alleen…”
Schoolfoto’s
De schoolfotograaf heeft de foto's al opgestuurd en deze zijn aan de kinderen meegegeven. Graag uiterlijk 10
oktober de bestellingen inleveren op school.

2 oktober Ouderavond Vreedzaam dorp
(Vreedzame school  Vreedzaam dorp!)
De 1e ouderbijeenkomst van vreedzame school naar vreedzaam dorp staat
vanavond (2 oktober) op het programma, maar ook de kinderen van de
bovenbouw zijn al weer volop bezig met het mediatiegebeuren (zie de bijlage bij
deze info). Een aantal kinderen volgen de training tot mediator en zullen op 9
oktober om 15.15 uur een diploma ontvangen. Alle kinderen op school en de
betreffende ouders worden bij deze hiervoor uitgenodigd.
Stagiaire
Dit schooljaar zal stagiaire Froukje de Jong (PABO-verkort) twee dagen per week bij ons op school zijn. Eerst
een aantal weken in de middenbouw, daarna 20 weken in de bovenbouw en tot slot 10 weken in de onderbouw.
Froukje, veel succes en plezier!
29 oktober, studiedag team: Kinderen vrij!
Op 29 oktober heeft het team een studiedag. Onderwerpen zijn: Instructie, coöperatief leren, leerlijnen en
doelen door de verschillende groepen heen en hoe kun je die combineren…
De kinderen hebben die dag (aansluitend aan de herfstvakantie) vrij.
Schoenmaatjes (actie schoenendoos)
Wij doen dit schooljaar weer mee aan Schoenmaatjes (Actie schoenendoos). Van simpele
schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te
doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Na de herfstvakantie kan er weer een
schoenendoos versierd en gevuld worden. Kijk ook op www.edukans.nl/schoenmaatjes
Boeken voor onze eigen bibliotheek gezocht.
Voor het opstarten van een kleinschalige bieb in school doen we een oproep: wie nog
kinderboeken over heeft en wel kwijt wil, mag deze op school brengen!
Oud papier
We halen maandelijks oud papier op. De opbrengst is voor de beide scholen in Tersoal (de Reinbôge) en
Sibrandabuorren (de Lege Geaën). Dit is toch wel de moeite waard. Van januari tot juni hebben we 26,620 kg
oud papier opgehaald, dit heeft de beide scholen € 798,60 opgeleverd. Dat is toch € 399,30 per school!
Open middag 6 november 2012.
Voor peuters en hun ouders organiseren we een open middag op school. Deze open middag is zowel voor de
peuteropvang (vanaf 2 jaar) als voor de school (vanaf 4 jaar). Dus een open middag voor “kindcentrum Tersoal”.
Om 15.00 uur mag er een kijkje genomen worden in de klassen, rond 15.20 uur volgt er info over de
peuteropvang (en evt. BSO/TSO) en rond 15.45 uur is er een informatieblok voor bijna 4 jarigen. Zegt het voort!
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”

Denken jullie aan de pleinentour? Zie de poster op de voordeur!
***********************************************************************************
Opbrengst zendingsgeld sept:
Verjaardagen oktober:
05-10 Anthe Boonstra
09-10 Sander Kramer
21-10 Idse de Boer

→ € 28,95

3/4/5
1/2
6/7/8

Sander Kramer (broertje van KlaasJan) is
dus bijna 4 jaar, gefeliciteerd en van
harte welkom!
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