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Agenda:
Toetsweken
Groep 3 ook vrijdagmiddag naar school!
8 jan: Luizencontrole
18 jan: Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op
conflict of ruzie
- drie manieren van reageren (rode,
gele of blauwe pet)
- gele pet; praten en oplossen

Ophalers: fam. Buma en fam. Duiker)

23 jan: start nationale voorleesdagen
24 jan: Voorlichting Voortgezet Onderwijs
29 jan: Rapporten mee
4, 5 en 7 febr. 15-minutengesprekken
5, 6 en 7 febr. CITO Eindtoets
13 febr. Ouderavond Vreedzaam Dorp
“Trefwoord” deze maand: Contact

Over ontmoeten en contact leggen. Over ontmoetingen die je raken en betekenis
geven.
Bijbel: Jezus en ... de vissers, de Romeinse officier, de Farizeeën en de Samaritaanse
vrouw (Matteüs 4, 8, 10, 12, 15 en 17)

***********************************************************************************
We kunnen terugkijken op een fijne decembermaand; vooral de activiteitencommissie heel veel dank voor jullie
inzet!
Gymnastiek
Helaas kunnen we nog steeds geen helderheid geven over het vervoer van en naar de gymzaal… alvast wel
enorme dank voor het rijden. De gym voor groep 6/7/8 is en blijft op maandagmorgen en voor groep 3/4/5 op
maandagmiddag. Voor groep 3/4/5 zal er wel een andere leerkracht gaan komen op de maandagmiddag.
Luizen
Wij zijn op school bijna luizenvrij. Wilt u dus ook thuis blijven controleren? Voor tips etc. staat ook een
informatiefolder op onze website www.dereinboge.nl
Themaweken over techniek (februari)
Als er een ouder is met een technisch beroep en die het leuk vindt om daar ongeveer een kwartier iets over te
vertellen aan de kinderen en als dat ook nog lukt onder schooltijd, zou u dan contact op willen nemen met juf
Sanne of juf Herma?
Filmen
Onze stagejuf Froukje moet voor haar opleiding filmen in de klas; dit is alleen bedoeld om zichzelf terug te
kunnen kijken, maar het kan zijn dat er kinderen op de film komen. Als er iemand bezwaar hiertegen heeft,
graag even melden, dan kunnen we er rekening mee houden.
***********************************************************************************
Opbrengst zendingsgeld december:
Verjaardagen januari:
7-1 Annie Seffinga
7-1 Jildou Ekema
8-1 Agnes Zijlstra
14-1 Marc Taekema
19-1 Jilke de Boer
26-1 Yde Hibma
26-1 Lybrich Hibma
29-1 Allardus Kalsbeek
31-1 Dana Vermaning

→ € 21,85
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