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Februari 2013
Agenda:
Toetsweken
4, 5 en 7 febr. 15-minutengesprekken
5, 6 en 7 febr. CITO Eindtoets
11-28 febr. Themaweken Techniek
13 febr. Ouderavond Vreedzaam Dorp
15 febr. Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Jansma Westerein en fam. Agricola)

16-24 febr. Voorjaarsvakantie
26 febr: Luizencontrole
28 febr. Ouderavond, afsluiting Themaweken en “Rots en water”

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op
- Win-win oplossingen
- Oorzaken van conflicten
- Stappenplan PRAAT HET UIT


13 febr. ouderavond!

“Trefwoord” deze maand: “Opsporing verzocht” en “Niks ervan!”
1. Over wat verloren is geraakt en gezocht moet worden. Over de zorg voor dingen
en mensen die ons dierbaar zijn.
2. Over onverschilligheid en weigeren. En over oproepen en opdragen. Over bewust
‘Nee!’ kunnen en durven zeggen, en ‘Ja!’ tegen wat ons aan het hart gaat.
Bijbel: Verhalen uit: 1. Lucas 15, 2. Jona

***********************************************************************************
Schoolschaatsen.
Op vrijdagmiddag 18 januari hadden we weer schoolschaatsen. Het weer was prima
en de chocolademelk lekker. Deze wedstrijden werden georganiseerd door ijsclub
“Adam & Atze” en het was voor alle drie scholen. Het was een goed georganiseerde
en geslaagde middag. Alle vrijwilligers bedankt. En alle prijswinnaars, want dat waren
er nog al wat! Gefeliciteerd!
Cito-eindtoets.
Vandaag, morgen en overmorgen zijn spannende dagen voor groep 8. Dan is namelijk
de Cito-eindtoets. Ach, eigenlijk hoeft het helemaal niet spannend te zijn, want ze zijn al 8 jaar goed voorbereid.
Deze toets meet in drie ochtenden de kennis van het kind aan de hand van meerkeuzevragen. De score die het
kind behaalt wordt afgezet tegen de landelijke scores. Dit kan worden gebruikt, samen met gegevens uit ons
leerlingvolgsysteem, als ondersteuning en advies bij de schoolkeuze. De leerkracht van groep 8 geeft voor de
juiste schoolkeuze niet alleen een advies op basis van de leerresultaten, maar ook op basis van
persoonlijkheidskenmerken, zoals doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, etc. Dit advies wordt met ouders
besproken en gezamenlijk wordt er een beslissing genomen.
Klassenavond bovenbouw 8 februari.
Na deze cito-spanning is ook wel wat ontspanning nodig. Daarom hebben de kinderen van de bovenbouw op
vrijdag 8 februari hun klassenavond. Gezellig!
Lezen, lezen, lezen. Lezen, lezen………..en bibliotheek.
In januari stond voorlezen centraal. We hadden een heuse school-voorleeskampioen en we hebben meegedaan
aan de nationale voorleesdagen. “Voorlezen, elke dag een feest”. Uiteraard zijn we naar de bibliotheek geweest
en we hebben zelf boeken uitgezocht. De Reinbôge gaat nu 1 x in de zes weken naar de bibliotheek in Grou en
neemt dan voor alle kinderen op school boeken mee. Er gaan elke keer een aantal kinderen mee, zodat
iedereen ook eens in de bieb komt. Want lezen is leuk en belangrijk. We willen daarom ook iedereen nog
bedanken die boeken heeft ingeleverd op school.
- Vanaf volgende week dinsdag krijgen (kiezen) alle kinderen wekelijks een boek mee van school. Deze
kunnen ze dan thuis lezen. In het eerste boek zit een briefje met meer informatie. Leuk!
- We zoeken chauffeurs die ons zo nu en dan naar de bibliotheek in Grou kunnen brengen. U kunt dan
ook de kinderen assisteren bij het uitzoeken van boeken, leuk! Wilt u helpen, geef dit dan door.
- Daarnaast zoeken we voor donderdagmiddag 14 maart voorleesouders (of pakes en beppes). We
hebben die middag voorleesmiddag en willen zoveel mogelijk kinderen voorlezen. Wie komt helpen?
Alweer leuk!
Lees ook de bibliotheek-folder die we hebben meegegeven….

Themaweken over techniek (februari)
Vanaf 11 februari hebben we weer onze jaarlijkse themaweken. Dit keer is het onderwerp “Techniek”. We gaan
met alle kinderen ontdekken, verwonderen, knutselen en uitvinden. Op donderdagavond 28 februari wordt het
thema tijdens de jaarlijkse ouderavond afgesloten. Er is een presentatie én een workshop over “Rots en Water”
(De techniek van “voor jezelf opkomen”).
TV, gratis af te halen!
Nu we in alle lokalen een mooi digibord hebben gebruiken we onze tv nooit meer. We hebben dus een tv (en
evt. DVD-speler) over, maar die tv staat ons in de weg. Het is een beeldbuis-tv en hij doet het nog prima. Wie wil
hem hebben? Hij is gratis af te halen, compleet met kar. We willen hem voor de voorjaarsvakantie weg hebben.
Mopper de mopper.
De school begint om 8.30 uur en om 13.15 uur. Dat is bij iedereen bekend, tenminste dat denken we, want het
valt ons op dat er steeds vaker gezinnen net iets te laat komen. Met name in de onderbouw. Dit is vervelend bij
de opstart van een dag. Zou u hier weer om willen denken! Maar ze moeten natuurlijk ook weer niet te vroeg
komen….Mopper de mopper.
O ja, en in het kader van effectieve leertijd….ook steeds vaker zijn er (tand)arts afspraken onder schooltijd. Wij
begrijpen dat een (tand)arts soms aangeeft dat het niet anders kan, maar toch zouden we wel graag zien dat u
dat probeert. I.v.m. de schoolorganisatie (bv. toetsen) is het lastig als er kinderen afwezig zijn.
Mopper de mopper  Blijer de blijer
Uur cultuur.
Op 23 januari zijn de kinderen van groep 1/2 naar een uur-cultuur voorstelling geweest. Het was een leuke,
muzikale voorstelling: “Jiskebult fan Sake en Wytze”. Dus als u uw kinderen nu in één keer hoort trommelen op
de kliko-container, dan klopt dat.
Groep 3/4/5 gaat op 11 februari naar een voorstelling in Reduzum: “Lêste laad fan Tryater met DJT De Reus”.
Voorafgaand krijgen ze op 8 februari een voorbereidende gastles op school.
Aan het eind van het jaar gaan de kinderen van de bovenbouw naar een voorstelling van het Noord Nederlands
Orkest.
Ouderavond Vreedzame school.
We hebben op school nog een informatie-avond gepland over de ‘vreedzame school’. Dit is op woensdag 13
februari. De centrale vraag van die avond is. “Hoe kun je als ouder je kinderen helpen bij het oplossen van een
conflict.” En er wordt gekeken naar een vervolg. Komt u ook? Bij deze brief zit ook een aparte uitnodiging.
GGD inspectie peuterspeelzaal.
We hebben hier natuurlijk al het hele jaar een peuterspeelzaal. Het ziet er gezellig uit én het ziet er ook veilig uit.
Er zijn destijds direct aanpassingen gedaan i.v.m. de veiligheid. Op 14 februari komt de GGD dan ook een
veiligheidsinspectie doen. We zien het met vertrouwen tegemoet.
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”
Ook zoeken we nog wat extra geld voor dit toch wel unieke schoolreisje. Daarom zijn we op het idee gekomen
om een toiletpapieractie te doen, lege flessen in te zamelen en wellicht een voorjaarsmarkt t.b.v. de
Fietselfstedentocht. Dus houdt hier vast rekening mee. U hoort nog van ons.

Opbrengst zendingsgeld januari:

→ € 36,65

Verjaardagen januari:
FEBRUARI
01-02 Jelmer Dijkstra 6/7/8
07-02 Dirk Bouma 3/4/5
12-02 Margriet Duiker 3/4/5
15-02 Minke Hibma 6/7/8
K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

