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Agenda:
7 mei
9, 10 mei
10 mei
13-17 mei
20 mei
21 mei
23 mei
28 mei

MR/SAC vergadering
Hemelvaart, vrij
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Hibma en fam. De Vries)
Fietselfstedentocht groep 6/7/8
Pinkstermaandag (kinderen vrij)
Studiedag team (kinderen vrij)
Schoolreisje 1-5
Inleveren kopij schoolkrant

12 juni

Nationale buitenspeeldag (13.30-17.00)

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
-

De manier waarop je iets vraagt
Een eigen mening hebben
Het eens worden

“Trefwoord” deze maand: “Er is een tijd van” en “Een lach en een traan!”
Inhoud: Over wijsheid, ervaring, leren en onderwijzen en ontdekken dat er voor
alles in het leven een geschikte tijd is. (Hemelvaart en Pinksteren)
Inhoud: Wat maakt je gelukkig en wat doet je verdriet? Wat ontbreekt soms aan
het leven om gelukkig te zijn? (Job1)


***********************************************************************************
Er waren veel activiteiten in april:
Op 10 april is groep 8 naar het Fries Museum geweest met hun eigen topstukken.
Lees maar eens dit persbericht…

typisch fries
Jildou Ekema (11) uit groep 7/8 van De
Reinbôge uit Tersoal wil wel op de foto met de
kievitseieren, maar eigenlijk hebben Jildert
Boonstra (12) en Sjirk Duiker (11) de eieren
gevonden. Ze vinden de kievitseieren typisch
Fries. ‘Je mag ze alleen in Friesland mee naar
huis nemen!’. De foto staat op de website van
het Fries Museum. Jildou vertelt dat ze ook nog
kaatsen, het loonbedrijf Heeringa, de ijsbaan en
de Friese vlag als topstukken hebben.’De Friese
vlag is immers ús symbool’.
Ook was het een sportieve maand. Dit begon al op woensdag 17 april. Toen gingen de meiden en de jongens
van de bovenbouw voetballen bij de gemeentelijke voetbaltoernooien. Ze deden het heel knap en ze waren
fanatiek. Helaas kwamen ze niet in de finales, maar we hebben wel sportief plezier gehad.
Op donderdagmiddag 25 april waren er na schooltijd activiteiten in het kader van de nationale sportweek. Veel
kinderen hebben meegedaan en het was een leuke, geslaagde activiteit wat zeker voor herhaling vatbaar is.
En op vrijdag 26 april waren natuurlijk de koningsspelen. Succesvol georganiseerd door de AC en de
speeltuinvereniging met een echte “speelbus”: Geslaagd, feestelijk en sportief. Iedereen bedankt.

Vrijheid is kostbaar en niet vanzelfsprekend. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet
meer is. 4 Mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Iedereen,
ieder jaar opnieuw. Laat het vuur van de vrijheid branden.
Op 4 mei stonden we in Tersoal uiteraard ook stil bij de dodenherdenking. Dit keer in
samenwerking met dorpsbelang. Het werd een waardige herdenking. Alle medewerkers, juffen
en kinderen bedankt. Opdat we niet vergeten!

Helaas ontvingen we afgelopen maandag het droevige bericht van het overlijden van Anny van Raalte. Anny
was in de tijd dat haar eigen kinderen schoolgaand waren zeer betrokken, ook als lid. Zij heeft (samen met haar
man) de naam van onze school bedacht. In de directieruimte hangt de door hen zelf geschonken ingelijste
regenboog met de volgende tekst.

“Reinbôge”
De reinbôge as teken fan it ferbûn
Hat God oan ús jûn
In teken fan trou oan alles wat libbet
Fan hoop en útsjoch foar de takomst
Wy meie hieltyd wer opnij begjinne
Troch de rein hinne skynt de sinne
Wy meie thús en yn dit skoalgebou
Oan ús bern fertelle fan dy trou
Ûnder dy fleurige bôge meie wy stean
Mei dizze namme sil ús skoalle fierder gean
Anny

12 maaie 1992

Afscheid juf Sanne
Dinsdag 14 mei is juf Sanne haar laatste werkochtend bij ons op school. Haar zwangerschapsverlof gaat dan
beginnen en … na haar verlof gaat ze minder werken, waardoor ze bij ons op school niet meer werkzaam zal
zijn. We zullen haar enorm gaan missen, want ze is een goede en fijne juf, gezellige collega en als persoon altijd
zeer betrokken. We wensen haar voor de toekomst heel veel geluk toe!
Tot de zomervakantie zal juf Attie haar werkzaamheden overnemen.
Welkom
Op 28 mei wordt Roan Schreijer 4 jaar. Hij komt vanaf die tijd dan ook bij ons op school. Maar hij komt deze
week al even proefdraaien. Welkom Roan, we wensen je veel plezier toe op de Reinbôge.
Fietselfstedentocht
Het komt nu hard dichterbij… Op dit moment van schrijven is De Leeuwarder Courant hier aanwezig om onze
toerfietsers al op de foto te zetten en hun verhaal op voorhand aan te horen. Vele ouders en de juffen en de
kinderen zijn hard bezig om alle voorbereidingen af te ronden. En na een lang weekend waarin nog veel
getraind zal worden op de fiets en in het voren geslapen gaat worden, is het dan maandag echt zover! Veel
succes en plezier toegewenst.
Ook de kinderen van groep 1 t/m 5 zullen volgende week een paar dingen gaan doen in dit kader en…
Wist u dat… Meester Johan deze week de 11-stedentocht aan het wandelen is?!?
Fietskeuring
Gisterochtend, toen de bovenbouw aan het fiets-oefenen was, zijn ze langs Joop Zandbergen (fietsenwinkel)
gefietst. Hier zijn alle fietsen gratis gecheckt en gecontroleerd. De fietsen zijn (bijna) klaar voor de
Elfstedentocht! En wat een geweldige actie van Joop Zandbergen.
Schoolreis groep 1-5
Op donderdag 23 mei gaan groep 1 t/m 5 op schoolreis. We hebben alvast mooi weer besteld en we weten al
waar we naar toe gaan. Het belooft uiteraard weer leuk te worden. U krijgt binnenkort nadere informatie…..
Maar begin er maar vast zin in te krijgen!
Bieb
Vanaf 1 juni kunnen de biebboeken van school niet meer op de dinsdagmiddag geruild worden. Onze
bibliothecaresse heeft een verandering van werktijden. Zij zal er nu op woensdagen van 11.30 – 12.30 uur zijn,
zodat de boeken dan geruild kunnen worden. Bouwina, heel fijn dat je het kan blijven doen!
Schoolkrant.
Op dinsdag 28 mei kan weer kopij ingeleverd worden voor de schoolkrant.

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld april:

→ € 30,95

Verjaardagen MEI
03-05 Klaas Jan Kramer 1/2
09-05 Jurjen Hiemstra 3/4/5
10-05 Antje Boterhoek 6/7/8
16-05 Gerben Jansma 3/4/5
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