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april 2013
Agenda:
8 april.
Bankbattle
8 en 9 april. GGD voor groep 7
11 april.
Verkeersexamen
Fotograaf
12 april.
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Seffinga en fam. Meinen)

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
- Samen praten
- Vertellen en Luisteren
- Lichaamstaal

15 april.
Schoonmaakavond
23 april.
Koninginnedagcrea
25 april.
Nationale sportweek-activiteit
26 april.
Koningsfeest
29 april t/m 3 mei Meivakantie
4 mei
Dodenherdenking
“Trefwoord” deze maand: “Zo vrij als een vogel”
Over de ruimte krijgen en de ruimte leren nemen om jezelf te mogen zijn. Over je
belemmerd voelen, en een weg naar de vrijheid vinden.
Bijbel: Ester

***********************************************************************************
De meester-juffendag…
… was erg fleurig! We zijn eerst gezellig met z’n allen de dag begonnen
met zingen en een lenteverhaal. We mochten kiezen uit 7 verschillende
activiteiten en uiteindelijk zijn er 4 vol enthousiasme gedaan: een heuse
lentedans, een vruchtbaar filmpje, een voorjaarsknutsel en proefjes met
eieren. Ook hebben we heel gezellig met z’n allen op het plein spelletjes
gedaan en alle leuke verkleedpartijen kunnen bewonderen. Al vele
zaadjes zijn inmiddels geplant en steken hun kopjes al boven de aarde.
Iedereen bedankt voor de gezellige en bloemrijke dag! Als u ons volgt op
twitter kon u al wat foto’s bewonderen.
Groep 8.
De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs is door alle kinderen van groep 8 gemaakt; nog een aantal
maandjes en dan is het zover! Dan mogen jullie uitvliegen naar het Nordwin, RSG en het Bogerman in Sneek.
Paasviering
Op 28 april hadden we een leuke paasviering. ’s Ochtends eerst in de eigen groep. Gezellig, van alle kanten
kwam er paasmuziek uit de lokalen. En tussen de middag de gezamenlijke paaslunch. Alle kinderen hadden een
broodbakje mee genomen en er werd volop gedeeld. Dit was lekker en móói om te zien. Het was dan ook heel
gezellig in het speellokaal. Ook had de AC voor allerlei lekkers gezorgd, natuurlijk veel eieren en matzes! Het was
zo echt een vrolijk-deel-pasen. Kinderen en (AC-)ouders bedankt!

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 hadden we bv. op 22 maart een
voorjaarsmarkt. Naast dat het gezellig was heeft het ook rond de
€150 opgeleverd. Dus er is al een flink begin. Alle medewerkers,
vrijwilligers én kopers bedankt.

Schoonmaakavond!
He, lekker, de voorjaarsschoonmaak kan weer beginnen. Ook wij op school hebben aanstaande 15 april een
schoonmaakavond. We hopen natuurlijk op zo veel mogelijk hulp. Neem een emmer + doekje mee en een
opgewekt voorjaarshumeur. We beginnen om 18.30 uur….Tot dan.
Nationale sportweek.
Op donderdag 25 april kunnen kinderen meedoen aan de door de gemeente georganiseerde sportweek.
Kinderen kunnen gratis, direct na schooltijd, aan allerlei sporten meedoen. Dus lekker samen bewegen.
Activiteiten
- Kaatsen
Leer verschillende technieken van het spel kaatsen!
- Fierljeppen
Hier gaan we met een polsstok over een (denkbeeldige) sloot heen springen
- Voetbal
Speel panna knock-out in een echte pannakooi! Je kan 1 tegen 1 of 2 tegen 2 spelen
- Friese Beweegquiz
Beantwoordt zoveel mogelijk Friese vragen goed waarbij je moet bewegen!
- Elfstedentocht (hierbij gaan we skeeleren)
Skeeler naar verschillende ‘steden’ van de Elfstedentocht en haal zoveel mogelijk
stempels!
- Friesbalspel
Hierbij spelen 2 teams tegen elkaar waarbij elk team zoveel mogelijk punten moet halen
* Iedereen komt bij elke activiteit aan de beurt!

Wij hopen als school natuurlijk ook dat zo veel mogelijk kinderen meedoen. De activiteiten zijn van 15.30 –
17.30 uur op het sportveld van Sybrandabuorren. Kinderen kunnen zich tot 11 april aanmelden. Doe dit middels
onderstaand strookje. Wij weten dan hoeveel kinderen we om 15.15 uur die kant uit moeten brengen, zodat ze
op tijd aanwezig zijn. De activiteiten zelf zijn buiten schooltijd en dus onder verantwoording van u als ouder. U
moet dus zelf verder begeleiden en/of ophalen.

Inschrijfstrookje Nationale Sportweek 2013 gemeente Boarnsterhim
Naam:………………………………………………………………………………………………………..
Groep:………………………………………………………………………………………………………..
School:……………………………………………………………………………………………………....
Ik wil als ouder wel/niet begeleiden bij een activiteit
E-mail adres van de ouder(s) die mee willen helpen:………………………………….
Dit strookje uiterlijk 11 april inleveren bij jouw meester of juf!

26 april: Kroningsspelen.
Op 26 april wil het dorp Tersoal stil staan bij de kroning van Willem Alexander. Dit doen we middels leuke
sportieve activiteiten. De speeltuinvereniging en de AC hebben hiervoor “de speelbus” geboekt. Een bus die
allerlei spullen en spellen brengt en laat beleven. Kortom feest! Uiteraard willen we dat alle kinderen hier aan
meedoen. De activiteiten zijn onder schooltijd. Omdat dit op een vrijdag is, zijn de kleuters wel vrij…. maar ook
zij mogen natuurlijk meedoen! Een kroningsfeest maak je niet zo vaak mee. Wel moeten de kleuters een ouder
meenemen i.v.m. toezicht en verantwoordelijkheid.
We willen tussen de middag weer met zijn allen samen eten zodat alle kinderen om 14.00 uur uit zijn. U hoort er
vast nog meer over.

Entreetoetsen 5, 6 en 7.
Tot de meivakantie zullen de groepen 5, 6 en 7 weer verschillende toetsen
volgen uit de Entreetoets. Deze jaarlijkse toets wordt gedaan naast onze
reguliere leerlingvolgsysteemtoetsen en is bedoeld als een soort ‘opstaptoets’
naar de volgende groep. Daarnaast worden ze ook steeds belangrijker voor de
Plaatsingswijzer (‘manier voor keuze voor het voortgezet onderwijs’)

Niet na (en buiten) schooltijd op het plein.
Het valt ons op dat er weer vaker na schooltijd kinderen op het plein zijn. Dit gaat meestal wel goed, maar dit is
echter niet de bedoeling. Er wordt de laatste tijd ook wel weer eens wat vernield op het schoolplein én dat is niet
goed.
We hebben op school de regel dat er geen kinderen na schooltijd op het plein hoeven te zijn. Het plein is dan
voor de BSO.
Hetzelfde geldt in principe voor voor- en tussenschoolse-tijd. Dan is er 10 minuten voor schooltijd pleinwacht,
dus de kinderen hoeven niet eerder dan een kwartier voor schooltijd aanwezig te zijn.
Wilt u hier weer even op letten.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld maart:

→ € 31,65

Verjaardagen april:
01-04 Rindert Agricola 3/4/5
14-04 Jurjen de Boer 3/4/5
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