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Agenda:
begin juni.

4 juni.
7 juni.
7 juni.

Toetsweken
Schoolkrant mee
Dorpsfeest
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Tjalsma en fam. Jansma Buorren)

12 juni.
13 juni.
24 juni
25 juni
25 juni

Buitenspeeldag
Bovenbouw naar NNO
Naschoolse activiteiten SKF
Rapporten mee
Ledenvergadering PCBO

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

“Trefwoord” deze maand:
Zoek de verschillen
Inhoud: Over verschillen tussen mensen en de rijkdom aan verscheidenheid in onze
wereld. Over leren omgaan met nieuwe dingen die je leven binnenkomen. (Daniël)
Op weg
Inhoud: Over hoe je kunt pelgrimeren in je eigen leven en je jezelf beter leert
kennen door je reisgenoten. (Abraham, Genesis 13-25)

***********************************************************************************
Moet je horen!
Hollen, hollen, hollen.
Hol jij alsmaar door?
Sta eens stil en luister
even.
Stil nou, ssst.....
Maak nu geen leven...
Spits je oren!
Moet je horen wat je hoort!

Stil... Ik hoor de vogels
fluiten
en het kraken van een tak.
En ik luister naar de regen,
naar de druppels op het
dak.

Stil... Ik hoor de wind zacht
suizen
in de bomen langs het pad.
En de blaadjes van de
bomen
hebben praatjes. Hoor je
dat?
Stil... Ik hoor iets diep
vanbinnen.
Ben ik blij? Voel ik verdriet?
Als ik stil ben kan ik horen:
gaat het goed met mij of
niet?

Lezen, lezen, lezen.
We merken op school al dat kinderen meer gaan lezen en dat ze plezier hebben in lezen. Dat is
mooi en dat was ook de bedoeling. Laten we dit vasthouden. Maar de tijd van het uitlenen van de
boeken verandert. Het was altijd op de dinsdag, maar dit wordt nu woensdagochtend van 11.30
tot 12.30 uur. Kinderen zoeken uit, maar u mag best ook eens komen kijken/helpen. Lezen,
lezen, lezen.
Nieuwe leerlingen, welkom!
Roan Schreijer is op 28 mei 4 geworden. Hij komt regelmatig al even een praatje maken en
vertellen dat hij het leuk op skoalle vindt. Hessel Jansma wordt op 7 augustus 4 jaar, hij komt
daarom al eens even proefdraaien in de klas. Welkom allebei!
Buitenspeeldag 12 juni (zie ook eerder berichtgeving)
Speeltuinvereniging Tersoal organiseert samen met de combinatiefunctionarissen van de
gemeente Boarnsterhim een prachtige buitenspeelactiviteit! Een Survival en een Zeskamp staan
op het programma. Alle kinderen die mee willen doen zijn welkom!

Dorpsfeest vrijdag 7 juni!
Het dorpsfeest voor Tersoal en Sibrandabuorren barst dit jaar los op vrijdag 7 juni. Voor de
basisschoolleerlingen begint het feest op vrijdagmiddag om 12:15 uur met het gezamenlijk
pannenkoeken eten in de tent in Sibrandabuorren. Na het eten starten we om 12.45 uur met een
goochel show en aansluitende kinderdisco. Dit is voor zowel de onder als bovenbouw. Dit alles
vindt plaats op het feestterrein. Het feest eindigt om 14.30 uur.
De kinderen mogen deze middag verkleed komen in het thema
‘Fryslân’ Voor het mooist verklede meisje en jongen is er een prijs
te winnen
Misschien bakt u al lekkere pannenkoeken? Maar we zoeken ook
nog wat hulp voor het heen fietsen en begeleiden op die middag.
Het is natuurlijk sowieso gezellig dat er veel ouders die middag
aanwezig zijn. Dit maakt het voor de leerkrachten ook
overzichtelijker in de organisatie.
Wilt u uw eigen kind(eren) weer bij de leerkrachten
ophalen om 14.30. We hopen op een mooie feestmiddag!
Groep 6/7/8 gaat op 13 juni naar het NNO. (hulpouders?)
Nog even en dan kan Het Feest echt beginnen. Het Noord
Nederlands Orkest is bekend om de Pieter Roelf Jeugdconcerten.
Dit jaar maken ze samen met theatergezelschap Tryater het
theatrale concert ‘Het Feest van Karel Ketelaar’. Met heel groep
6/7/8 gaan we op donderdag 13 juni om 13.30 uur naar deze
voorstelling in Leeuwarden. Juf Uilkje zoekt nog
chauffeurs….Misschien heeft u zich al opgegeven als ouder om
mee te gaan. Of bent u nog van plan om dit te doen? Mooi,
bofkont, want het is namelijk een leuke voorstelling!
Skoallekeatsen gemeente Boarnsterhim  twadde priis foar de Reinbôge!It
skoallekeatsen fan de gemeente Boarnsterhim waard dit jier op woansdei 22 maaie ferkeatst yn
Wergea. In lange dei, mei moarns de partoeren fan de skoallen tsjin innoar, siz mar ôfdieling
keatsen en middeis troch innoar lotsjen. De organisaasje wie yn hannen fan Gerrit Groen, Anno
Wytsma en Gerard Sinnema. Mei help fan frywilligers is alles goed slagge! De útslach fan it
ôfdieling keatsen moarns: Famkes: 4 partoer
1e OBS It Tredde Sté (Jirnsum): Dian Dijkstra en Iris Douma
2e KNS de Reinbôge (Tersoal): Jildou Ekema, Marieke vd Put en Mirthe Dijkstra
Fan herte lokwinske famkes én jim gean troch nei de Fryske Kampioenskippen Keatsen yn
Sonnenborgh, wy binne grutsk op jim!
Afscheid juf Sanne.
Jammer genoeg hebben we in mei ook afscheid moeten nemen van onze juf Sanne. Juf Sanne is
met zwangerschapsverlof en na haar verlof gaat ze nog op 1 school werken, en dat is de Finne in
Aldeboarn. Juf Sanne is hier altijd een prima, lieve en betrokken juf en collega geweest en we
zullen haar ook zeker missen. Maar we wensen haar uiteraard ook het beste toe en we hopen snel
op poppeslok te kunnen komen.
Hoe het precies na de vakantie komt is nu nog niet bekend.
Tot de zomervakantie worden de uren van juf Sanne
vervangen door juf Atty. Ook daar zijn we heel blij mee.
En van je Sanne, Sanne, Sanne, Sanne, juf
Sanne, Sanne, Sanne, Sanne, juf
Sanne, Sanne, Sanne, Sanne, juf
Sanne, Sanne, Sanne, Sanne, HOI!

Schoolreisjes:
Ook de schoolreisjes waren goed georganiseerd. Groep 1-5 zijn naar Sanjesfertier
geweest, groot succes en mooi weer! Helemaal bijzonder was natuurlijk de
Elfstedentocht van 6/7/8. Wat hebben we bewondering voor de kinderen en de juffen,
wat een prestatie. We hebben het allemaal kunnen volgen in de diverse media. Bv. in
de Leeuwarder Courant en op Omrop Fryslân. Geweldig! Dank aan alle betrokken en
hulpvaardige ouders. Want het blijft een bijzonder schoolreisje! (zie ook op twitter)

Fietsenrek
De meeste fietsen passen tegenwoordig niet meer in het fietsenrek. Kinderfietsen hebben vaak
dikkere banden. Dus eigenlijk willen we wel van ons fietsenrek af. Het neemt onnodig veel ruimte
in. Weet u iemand die het fietsenrek wil hebben, of heeft u zelf belangstelling, laat het dan even
weten.
Rots en watertraining.
Vanaf vrijdag 1 maart hebben kinderen hier Rots en Water- training
gevolgd. Het was gedeeltelijk onder schooltijd en gedeeltelijk na schooltijd.
Deze training werd gegeven van Alle Jan v/d Heide. Er hadden zich een flink
aantal kinderen opgegeven. Dat is fijn, want het programma is goed voor
alle kinderen. 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. Op vrijdag 31
mei was de afsluiting met als hoogtepunt het doorslaan van het plankje.
En dat is gelukt!

Ki-ai!!
Pleinfeest 2013 op donderdag 4 juli.
Je zou het niet zeggen, maar het is over een maand al weer zomervakantie. Dus tijd voor een
slotfeest én afscheid van groep 8. Dit jaar gaan we met het pleinfeest (op 4 juli) op zoek naar
Talent. Het thema is namelijk; Moment voor talent! Alle kinderen krijgen de kans te laten zien wat
ze goed kunnen. Dit kan een dans zijn, een liedje, een goochelact, etc. Mag ook met een groepje.
Van te voren moeten ze zich opgeven bij Jildert Boonstra uit groep 8, want groep 8 gaat het
programma in elkaar zetten, verzorgt de presentatie de jury en alles hieromheen (muziek,
materialen ed). Uiteraard is er veel meer te beleven op die dag, spelletjes, lekkere traktatie, ,
omkeerfeest afscheidswoorden……..
We gaan ervan uit dat heel veel kinderen aan de “moment voor talent” show meedoen. Je kunt je
opgeven middels onderstaande strook of via info@dereinboge.nl
We sluiten de middag af met een erehaag voor groep 8.
De kinderen zijn die dag om 14.00 uur uit.

Ik/ wij

(naam/namen)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
doen mee met de “Moment voor talent-show! ” en we/ik doe(n) de volgende act.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NB. Let op dat de act niet te lang duurt, want er doen natuurlijk veel kinderen mee.

Kindcentrum de Reinbôge nieuws:
Vrijwilliger gezocht
Wij van de kindcentrum de Reinbôge Tersoal zijn opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons
wil komen ondersteunen op de peutergroep!
De peuters worden op maandag en donderdag van 08.30-11.30 uur opgevangen en ondernemen
dan vele leuke activiteiten.
Lijkt jou dit wat? Neem dan nu contact op met Wendy Bies, telefoonnummer: 06-20316286 of
email: bies@kinderopvangfriesland.nl
Helena Bedankt!
Dinsdag 28 mei hebben we afscheid genomen van Helena als TSO-coördinator.
Helena heeft een leuk cadeau gekregen en we willen haar nogmaals enorm bedanken voor haar
inzet als coördinator voor onze TSO. Helena blijft nog wel actief als medewerker op de TSO.

Naschoolse activiteiten (nieuw!) Iedereen is welkom!!
Activiteit

Dag

Datum

Flessen voetbal

Maandag

24-06-2013

Begin
tijd
16:00

Eind
tijd
17:00

Plaats

Raamschilderen

Dinsdag

25-06-2013

16:00

17:00

BSO

Soep koken

Woensdag

26-06-2013

16:00

17:00

BSO

Koekjes bakken

Maandag

01-07-2013

16:00

17:00

BSO

Beauty middag

Dinsdag

02-07-2013

16:00

17:00

BSO

Oud Hollandse spelletjes

Woensdag

03-07-2013

16:00

17:00

BSO

BSO

Bij alle activiteiten heeft een pedagogisch medewerker de leiding en bieden vrijwilligers een
helpende hand.
Spelregels:

Toegang voor alle kinderen van 4-12 jaar van Tersoal.

1,50 per activiteit: deelname mogelijk na aankoop strippenkaart van € 7,50 voor 5 activiteiten.

De strippenkaart mag op de BSO blijven.

De strippenkaart is geldig t/m groep 8.

Kinderen die naar de Buitenschoolse opvang gaan mogen die betreffende opvangdag gratis deelnemen.

Opgave tot 1 week van te voren via email of op prikbord in school.

Kinderen worden begeleid van start- tot eindtijd

(Wilt u dat uw kind wordt opgehaald uit school, drinken krijgt en onder toezicht speelt tot max. 18:15 uur? Denk
dan aan een aanmelding voor de Buitenschoolse Opvang).

Er verschijnt een nieuw programma na de zomervakantie.

Kinderen mogen zelf ideeën inbrengen!

Vragen en opgave: Wendy Bies

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld mei:

→ € 29,75

Verjaardagen juni:
03-06 juf Anita
08-06 Jacob Jansma 6/7/8
10-06 Hinke Agricola 6/7/8
16-06 Klaske (schoonmaakster)
21-06 juf Wieke
29-06 Jelle Thomas Zeilstra 1/2
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