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Agenda:
2 sept.
3, 10, 17 sept.
9 sept.
23 sept.
25 sept.
27 sept.
30 sept.
1 okt.
6 okt.

Informatieavond
Leerlingmediatietraining bovenbouw
MR/SAC/AC vergadering
Schoolverpleegkundige voor groep 7
Start kinderpostzegels
Oud papier (fam Kiestra & fam Zijlstra)
Studiedag; kinderen vrij!
Schoolarts voor groep 2
School-kerk-gezinsdienst

“De Vreedzame School” deze maand:
````

1.We horen bij elkaar
2. We lossen conflicten zelf op.
Kinderen leren hoe ze zelf (zonder hulp van
een leerkracht) conflicten constructief kunnen
oplossen.

3. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw wordt opgeleid tot
mediator

“Trefwoord” deze maand:
Leefbaar
Inhoud: Over een prettige omgeving, onleefbare situaties en de eigen
verantwoordelijkheid van mensen voor een leefbare wereld. (Bijbelverhalen uit
Genesis 2-7: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Een nieuwe aarde)
Bedriegen
Inhoud: Over bedriegen, sjoemelen en leugentjes om bestwil. En de bereidheid om
de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. (Bijbelverhalen uit
Genesis 28-33; verhalen rondom Jakob)

***********************************************************************************
Onzichtbaar nabij
in een wolk soms verhuld.
Zo wijst u de weg,
God, wij horen de verhalen
de belofte vervuld.
van Abraham, Isaak,
van Jakob; Israël.
In stilte ervaren,
Uw adem geeft leven,
U gaat met ons mee,
In
vuur
soms
gehoord.
uw windkracht blaast aan.
door bergen en dalen,
Zo
wordt
u
voor
mensen
U geeft ons de geestkracht
woestijnen en zeeën,
het
levende
woord.
om verder te gaan.
een trouw metgezel.

Onzichtbaar nabij

Ouderavond
Gisteravond hadden we onze jaarlijkse informatieavond. Na een gezamenlijk bakje koffie hebt u
algemene informatie gekregen over de schoolontwikkelingen (bv. vreedzame school, zorg in de
groep, High Performance School, nieuwe taalmethode, bso, kindcentrum). Daarna waren er drie
rondes om te kijken in de klas van uw kind(-eren) en hebt u specifieke groepsinformatie
ontvangen. Nieuw dit jaar was de ronde BSO (informatie en werving). Fijn dat u aanwezig was.
4 nieuwe leerlingen
Sinds de zomervakantie zit Hessel Jansma bij ons in groep 1. Hij is al aardig gewend. In oktober
komen Ype Meindert Zeilstra, Benthe Holtrop en Jacob Bouma hier ook. Gezellig en welkom!
Mocht u gezinnen met peuters kennen die ook (bijna) naar school gaan, laat het ons dan even
weten en vertel ze dat we 5 november een open dag hebben. Dit geldt ook voor onze
peuteropvang.
Oud directeur overleden
Op 23 augustus is Fokke Tuinstra, oud-directeur van “de Reinboge”, overleden. Hij was hier
directeur in de jaren 70 en 80 en heeft o.a. de verhuizing van de oude school naar de huidige
school mee vorm gegeven. Daarnaast woont hier nog familie (kind/pakesizzer). We hebben
namens school en vereniging een kaart gestuurd en wensen de familie sterkte.
30 september studiedag team.
Het team van de Reinbôge heeft op 30 september een studiedag. Zij gaan dan verder met de
ontwikkeling rondom de 1-zorgroute (zorg in de groep en groeps-plannen). Deze keer staan ze
stil bij woordenschat en begrijpend lezen. Daarna gaan ze…

Zolder opruimen.
School heeft een grote rommelzolder. Extra bergruimte is plezierig, maar hij staat nu wel heel vol.
We hebben bijv. via marktplaats al oude schoolplaten voor €500,- verkocht! In de hal staan al
wat schoolplaten voor belangstellenden. Op zolder staan ook oude tafels, kasten, stoelen,
werkboekjes, oude inktpotten etc. Als u daarvoor belangstelling heeft, kom dan op 30 september
tussen 16.30 en 18.00 uur even kijken, want anders wordt het weggebracht. De eventuele
opbrengst hiervan wordt besteed aan nieuwe biebboeken!
Zending over grenzen.
Zoals bekend halen we elke maandag zendingsgeld op voor het goede doel. Een vast onderdeel
waar het geld altijd naar toe gaat is de stichting “zending over grenzen”. Zending over Grenzen
helpt kansarme gezinnen in arme landen (www.zendingovergrenzen.nl). Eén keer in de zoveel tijd
krijgen we ook bericht van de stichting; bericht van het gezin dat wij steunen. We hebben ook nu
weer een bericht gekregen van de familie Rizvani uit Albanië. De brief gaat langs de klassen.
Opvallend in de brief was dat moeder iets over haar maandsalaris vertelt. Dit is naar beneden
gegaan vanwege de crisis en is nu €85,- per maand. Daar moet ze hard en veel voor werken. Ook
is de dankbaarheid die de hele brief uitstraalt hartverwarmend: “Uw hulp is het beste dat ons ooit
is overkomen, u bent de meest vrijgevige mensen die we kennen….”
Kortom, elke maandag zendingsgeld  belangrijk!
Kerk-school en gezinsdienst
Op zondag 6 oktober is er weer een kerk-school en gezinsdienst! Deze dienst begint om 9.30 uur
en zal worden voorbereid door de school, kinderen en de kerk. U komt toch ook?
Een groet van het team van de Reinbôge.
Kindcentrum de Reinbôge nieuws:
Enquête SKF
Heeft u de enquête al ingeleverd?
Vrijwilliger gezocht
Wij van het kindcentrum op de Reinbôge in Tersoal zijn op zoek 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 Iedereen is welkom!! (kosten €1,50 per keer)
Activiteit

Dag

Datum

Begin tijd

Eind tijd

Plaats

Koekjes bakken
Workshop Schminken
Spellen circuit
Workshop tekenen
Workshop Nail-art
Wafels maken

Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag

02-09-2013
03-09-2013
09-09-2013
10-09-2013
16-09-2013
17-09-2013

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

BSO
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO

Opgaven via prikbord bij de kleuters en via Wendy Bies

Opbrengst zendingsgeld augustus:

bies@kinderopvangfriesland.nl

→ € 14,95

Verjaardagen
SEPTEMBER
04-09 Femke de Groot 3
21-09 Syb Boterhoek 3
30-09 Endy Miedema 7
30-09 Jorrit Kiestra 8
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