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Augustus 2013
Agenda:
19 aug.
20 aug.
27 aug.
.. aug.
2 sept.

Jaaropening
Schoolgids, jaarkalender e.d. mee
Luizencontrole
Sollicitatie mediatoren
Informatieavond

30 sept.

Studiedag; kinderen vrij!

“De Vreedzame School” deze maand:
We horen bij elkaar
-

Hoe gaan we met elkaar om
Regels en taken

“Trefwoord” deze maand:
Startweek
Inhoud: Kennismaken met Trefwoord en met elkaar.
Bijbelverhaal: De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2, 41-52).
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)


***********************************************************************************
Onderweg
Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
Met de dromen van
vandaag,
met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon,
af en toe wat regen,
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.

Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel
wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed
waarheen,
maar gaan op hoop van
zegen.

Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.

Welkom allemaal,
In de vakantie kregen jullie al een leuke kaart; een welkomstkaart om weer met elkaar op reis te
gaan in het nieuwe schooljaar. Maandagochtend hebben we iedereen welkom geheten en
vakantieverhalen gehoord. Voor enkele kinderen is het ook wel spannend, een nieuwe plek, een
nieuwe groep. Maar omdat we samen zijn komt dit vast goed. Een speciaal welkom is er voor
onze nieuwe juf: Juf Christiene.
We hopen dat we dit jaar weer een fijn jaar hebben, het is in ieder geval fijn begonnen!
Welkom allemaal!
Zusje
Ook bijzonder was het kleine zusje van Jelle Thomas en Ype Meindert. Wij willen de familie
Zeilstra dan ook van harte feliciteren met de geboorte van Famke Roelien. Ook welkom!
Belangrijke papieren en data.
Vandaag krijgt u (o.a. via de mail) belangrijke papieren en data mee. De schoolgids, de
jaarkalender, de ouderhulplijst, oud papier..… Bewaar ze en lees het goed door.
Ik wil alvast twee data doorgeven, dan kunt u daar vast rekening mee houden:
- 30-09: Studiedag team, kinderen vrij! (andere studiedagen zijn 5-3 en 10-6)
- Volgende week dinsdag luizencontrole
Leveren jullie de luizenzakken en de rapporten z.s.m. in?

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. We hebben in de vakantie al weer
veel boeken uit de bibliotheek gehaald, leuk! Weet u het nog… op woensdagochtend boeken
uitlenen/ruilen op school van 11.30 tot 12.30 uur! Kinderen zoeken uit, maar u mag best ook
eens komen kijken/helpen. Lezen, lezen, lezen.
Kindcentrum de Reinbôge nieuws:
Enquête SKF
Binnenkort valt er bij u een enquêteformulier op de mat. Wij zouden het fijn vinden als u deze wilt
invullen en in de enquête-brievenbus op school wilt inleveren. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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

Naschoolse activiteiten (nieuw!) Iedereen is welkom!!
Maandag 19-08-2013 t/m Dinsdag 17-09-2013
Activiteit
Bioscoop middag
Vogelhuisje maken
Sieraden maken
Windlicht maken
Koekjes bakken
Workshop Schminken
Spellen circuit
Workshop tekenen
Workshop Nail-art
Wafels maken

Dag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag

Datum
19-08-2013
20-08-2013
26-08-2013
27-08-2013
02-09-2013
03-09-2013
09-09-2013
10-09-2013
16-09-2013
17-09-2013

Begin tijd
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Eind tijd
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Opgaven via prikbord bij de kleuters en via bies@kinderopvangfriesland.nl
Vragen en opgave: Wendy Bies

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld juli:

→ € 13,40

Elke maandagochtend voor het goede doel!!!
Ook dit jaar weer!

Verjaardagen
AUGUSTUS
15-08 Jinke Boonstra 4
22-08 Djura Kiestra 3
29-08 Ilse Mare Bokma 2
31-08 Fleur de Vries 8
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