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Agenda:
6 maart. studiedag PCBO, kinderen vrij
15 maart. Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

“De Vreedzame School” deze maand
(we staan nog een paar weken stil bij):

Ophalers: fam. Dijkstra Marsherne en fam. v/d Hem)

20 maart. Meester-juffenfeest
25 maart. MR/SAC vergadering
28 maart. Paasviering
29 maart-1april. Goede vrijdag,Pasen, weekend vrij.

Blok 2 - We lossen conflicten zelf op
- Win-win oplossingen
- Oorzaken van conflicten
- Stappenplan PRAAT HET UIT

“Trefwoord” deze maand: “Niks ervan!” en “Het verhalen waard!”
1.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: Jona
2. Over verhalen die het waard zijn om bewaard en doorverteld te worden. Verhalen
over naastenliefde, rechtvaardigheid, menselijkheid en hoop. Zoals het paasverhaal.

***********************************************************************************
Bollebollebol
Diep in de grond zit een bol.
Een bollebollebolle, dikke bol.
Zijn stengel kruipt naar boven
naar de zonnezonnezonne, warme zon.
Langer, langer, langer groeien
en opeens een knop!
O, wat gaat die bloeien, bloeien.
Iedereen bloeit op.

Hoog in de boom zit een rups.
Een bollebollebolle, dikke rups.
Hij eet van alle blaadjes,
eet zich tonnetonnetonnerond.
Maar opeens is rups verdwenen.
Hij is een cocon.
Plop, daar komt een vlugge vlinder,
die vliegt naar de zon.

Kracht! Wat een kracht!
Had je dat gedacht?

Kracht! Wat een kracht!
Had je dat gedacht?

6 maart, studiedag team, kinderen vrij.
Op woensdag 6 maart heeft de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. een studiedag. Ook onze leerkrachten gaan
hier naar toe. Het thema is “kunst en leren”. De kinderen hebben die woensdag vrij. (Dat was al bij u bekend)
Cito-eindtoets.
De uitslag van de cito-eindtoets is binnen, en we zijn trots op onze groep 8. We zitten als school weer net als
afgelopen schooljaar boven het landelijke gemiddelde. Dat vinden wij als school natuurlijk ook mooi, ook richting
de inspectie. De kinderen van groep 8 krijgen deze week de uitslag mee naar huis. Binnenkort zullen de
gesprekken over de schoolkeuze van groep 8 dan ook plaatsvinden.
Lezen, voorlezen, lezen, lezen, voorlezen………..en bibliotheek 
Wie doet er mee??
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.
- We zoeken chauffeurs die ons op maandagmiddag 18 maart 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.
- Ook zoeken we voor donderdagmiddag 14 maart voorleesouders
(of pakes en beppes). We hebben die middag voorleesmiddag van
13.15 – 13.45 uur en willen zoveel mogelijk kinderen voorlezen. Wie
komt helpen?

Themaweken over techniek.
In februari hadden we weer onze jaarlijkse themaweken. Het onderwerp was “Techniek”. We gingen met alle
kinderen ontdekken, knutselen en uitvinden. Leuk was om te zien hoe alle kinderen gingen samenwerken en
bijzonder was om alle verwonderende en nadenkende kopjes te zien. Het waren weer bijzondere themaweken.
Op donderdagavond 28 februari werd het thema tijdens de jaarlijkse ouderavond afgesloten. We hebben toen
filmpjes en foto’s bekeken en uiteraard de werkstukjes.
Ouderavond 28 februari
Wat was het fijn dat er veel ouders waren. Dat was ook mooi voor de introductie van het Rots en Water
Programma. Alle Jan v/d Heide gaf een workshop die vol energie zat. Goed dat ook iedereen meedeed om zo
de training te ervaren, maar ook om te ervaren hoe belangrijk een houding, een blik, je ademhaling is. KI-AI!!
Na de pauze waren de jaarverslagen van de school en van de commissies. Het jaar 2011-2012 was een
geslaagd jaar met vele hoogtepunten, een papier vol maar liefst. En financieel is ook alles rustig.
Wel kwamen er vragen over de zending. We hebben elke maand een vast doel (stichting “zending zonder
grenzen’) en zo nu en dan een speciaal doel. Ouders en leerkrachten vinden goede doelen steunen belangrijk,
en dit mag wel weer gestimuleerd worden. Bv. d.m.v. het actualiseren van een doel, een doel dat dicht bij de
kinderen staat.
Aan het einde van de avond kregen we een presentatie over de themaweken “Techniek”. Het is altijd leuk om je
eigen kinderen op een filmpje te zien of op foto’s en we waren ook trots op de vele werkstukken die we konden
bewonderen. Tenslotte werd onder het genot van een drankje en een hapje de avond gezellig afgesloten.
Alle ouders bedankt voor hun medewerking en meedenken.
Over gezellig gesproken  De meester-juffendag is op woensdag 20 maart.
In deze maand zijn 2 juffen jarig en gedurende het jaar de andere leerkrachten. Dat willen we, net als afgelopen
jaren, in 1 keer vieren met de meester-juffen dag. De hele dag feest met de hele school. Het thema is nog een
verrassing, maar je mag er al wel vast zin in krijgen……
Vreedzame school.
We hebben op school nog een informatie-avond gehad over de ‘vreedzame school’. Dit was op woensdag 13
februari. De centrale vraag van die avond was. “Hoe kun je als ouder je kinderen helpen bij het oplossen van
een conflict.” Ook dit was wederom een nuttige avond. Helaas waren er niet zoveel ouders. Dit was de laatste
avond van dit schooljaar, maar we denken wel na over een vervolg.
Dat het vreedzame dorp ook begint te leven in het dorp kon u lezen in zowel de Leeuwarder Courant als het
Friesch Dagblad. (uit de LC: Tersoal wil een vreedzaam dorp worden. Hiermee volgt het dorp de christelijke
basisschool de Reinbôge die dit programma al langer gebruikt. Bedoeling is de kinderen op te voeden tot
verantwoordelijke en actieve leden van een gemeenschap. Ook leren ze te bemiddelen in conflicten. Het idee is
ook ouders en bewoners op te leiden tot mediator.Het is een van de kernpunten uit de nieuwe dorpsvisie 20132020.) Mooi dat het programma zo de aandacht krijgt. Gisteren was onze VS begeleider Jan Oosterhuis op
school. Ook hij was heel tevreden en trots. Vanmorgen kregen we het volgende mailtje…” Wat zijn jullie een
heerlijk team! Mensen met een warm hart, waar ik me heel erg thuis voel”. Want zo is het natuurlijk wel, een
vreedzame school en dorp begint met de mensen zelf…
Veiligheidsthermometer.
Onlangs hebben we de beleving van de kinderen t.a.v. de veiligheid weer ‘gemeten’. De kinderen voelen zich in
de klas en op school behoorlijk veilig; een paar kinderen voelen zich niet helemaal veilig op het plein door ‘de
grote kinderen’, maar daar zijn concrete dingen bij aangegeven die we als team zeker zullen gaan
oppakken/aansturen. T.a.v. uitgelachen, geplaagd en/of gepest worden ligt ‘de score’ heel laag (dit is dus
positief); ook hierbij zijn er concrete dingen genoemd en kunnen we gericht actie ondernemen. Het gevoel van
veiligheid onderweg van school naar huis en in het dorp is wel verbeterd, maar er vallen 3 dingen op. Er zijn een
aantal kinderen die de (geparkeerde) auto’s als onveilig ervaren en zich soms niet prettig voelen door
grotere/oudere kinderen. Daarnaast werd ook een aantal keren aangegeven dat een oudere broer en/of zus wel
eens vervelend was; is op zich ‘logisch’, maar wellicht kunt u er thuis evt. iets mee doen. Over het algemeen is
de veiligheidsbeleving aardig gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar en dat betekent dat ze zich overwegend veilig
voelen!
Rots en watertraining.
Vanaf vrijdag 1 maart kunnen kinderen hier Rots en Water- training volgen. Het is gedeeltelijk onder schooltijd
en gedeeltelijk na schooltijd. Deze training wordt gegeven van Alle Jan v/d Heide. Er zijn 10 bijeenkomsten. Er
hebben zich 15 kinderen opgegeven. Dat is fijn, want het programma is goed voor alle kinderen. U hebt het zelf
kunnen ervaren en meemaken tijdens de ouderavond.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids-programma, maar dan één dat
zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische
perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale
vaardigheden.

GGD inspectie peuterspeelzaal.
Op 14 februari heeft de GGD een veiligheidsinspectie in onze peuteropvang gedaan. De inspectie is goed
verlopen, we hebben de zaak goed op orde. Gefeliciteerd!
Geld kamp / fietselfstedentocht 2013, een aantal ouders hebben al geld overgemaakt.
Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 6/7/8 weer op fietselfstedentocht, 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.
* Persbericht van het Fries museum over een project waar wij als school en vereniging PCBO Leeuwarden e.o. actief bij betrokken
zijn.

TOPSTUKKEN
Het gloednieuwe gebouw van het Fries Museum gaat open in september 2013.
Een wondere wereld vol prachtige schilderijen en ‘nijskjirriche’ objecten die samen vertellen over de Friese
geschiedenis en cultuur.
Maar er is meer.
Overal in Friesland vind je kunst, cultuur en geschiedenis.
Ontdek met de klas wat er in de omgeving van de school, je huis aan bijzonders te vinden is. Dat kan een object
zijn, maar ook een mens of een gebeurtenis. Of een opvallende plek in het landschap.
Dit noemen we een TOPSTUK!
Bij ieder topstuk hoort een verhaal. Kinderen bepalen zelf hoe ze het verhaal willen verbeelden: dat kan met een
tekening, animatie, dans,rap, verhaal, gedicht, of wat ze ook maar bedenken.
Het is het mooiste als er een filmpje van wordt gemaakt van maximaal één minuut of een foto van het Friese
TOPSTUK.
Alle kinderen vanaf groep 5 krijgen deze periode een lijst om het filmpje of de foto er door heen te schieten.
Op www.friesmuseum.nl/onderwijs vind je uitgebreide instructies bij de verschillende stappen en inspirerende
voorbeelden.
- Elke inzending krijgt een plek op www.friesetopstukken.nl
- De meest bijzondere inzendingen verdienen bij de opening in 2013 een plekje in het Fries Museum.
- Met de allerbeste inzending wint één klas een nacht in ús museum
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de scholen van PCBO Leeuwarden en omstreken mogen hun
topstukken op woensdagmorgen 10 april al vertonen in en rondom het Fries Museum. Een primeur! Bij deze
manifestatie zijn ook ouders en belangstellenden welkom.

Opbrengst zendingsgeld februari:

→ € 35,70

Verjaardagen maart:
MAART
03-03 Jildert Boonstra 6/7/8
04-03 Anita Faber 6/7/8
04-03 Laura Kooistra 3/4/5
05-03 Steffen Boterhoek 3/4/5
07-03 Juf Uilkje
12-03 Anne Rikst Bakker 1/2
13-03 Sjoerd van der Hem 3/4/5
13-03 Juf Jannie
29-03 Marieke van de Put 6/7/8
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