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ook op Twitter

Agenda:
1 okt.
2-13 okt.
3 okt.
4 okt.
6 okt.
15 en 17 okt.
19-27 okt.
25 okt.
29 okt.
29 okt.
5 nov.
6 nov.

Schoolarts voor groep 2
Kinderboekenweek
Gr.1t/m5Fries scheepvaart museum
Gr.6t/m8Fries scheepvaart museum
School-kerk-gezinsdienst
15 minuten gesprekken
Herfstvakantie
Oud papier (fam Boonstra & fam Kramer)
Luizencontrole
MR/SAC/AC vergadering
Open dag Peuters / kleuters
Nationaal schoolontbijt

“De Vreedzame School”
deze maand:
1.Win-win-oplossingen
2. Oorzaken van conflicten
3. Stappenplan

“Trefwoord” deze maand:
30 september t/m 25 oktober: Bedriegen
Inhoud: Over bedriegen, sjoemelen en leugentjes om bestwil. En de bereidheid om
de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25-33)
28 oktober t/m 15 november: Liefde is…
Inhoud: Over liefde en liefdeloosheid. Over de liefde die je ontroert, blind maakt,
verwart en beknelt maar ook sterk maakt en je leven verandert.
Bijbel: Jozef (Genesis 37-47)

***********************************************************************************
Kerk-school en gezinsdienst
Aanstaande zondag, 6 oktober, is er een kerk-school en gezinsdienst! Deze dienst, met als thema “Bedriegen”,
begint om 9.30 uur en zal worden voorbereid door de school, kinderen en de kerk; u ontvangt een aparte
uitnodiging. U komt toch ook?
Kinderboekenweek ‘Klaar voor de start’
Lezen kun je eigenlijk nooit genoeg doen. Je beleeft er plezier aan en je leert er veel door. Daarom is er ook elk
jaar een Kinderboekenweek. Meer dan tien dagen lang is er heel veel aandacht voor lezen. Want lezen is
belangrijk. Daar moet iedereen van doordrongen raken. Maar ook sporten, spelen en bewegen zijn belangrijk.
Ook dat geeft plezier en is vooral heel gezond. Dus lezers moeten ook sporten en sporters moeten ook lezen.
Die twee zaken worden dit jaar in de Kinderboekenweek met elkaar verbonden. Op 2 oktober klinkt het
startschot voor alle kinderen. Op 3 en 4 oktober gaan we naar het fries scheepvaart museum: Niet chillen, maar
drillen! Bieb bezoekjes op 7 en 8 oktober, voorleesactiviteiten op 8 en 10 oktober. Op 11 oktober sluiten de
groepen 4 t/m 8 af d.m.v. een elfstedenleestocht en de groepen 1 t/m 3 sluiten op 15 oktober af.

Mediatoren
Er heeft wederom een mediatorentrainig plaatsgevonden. Drie dinsdagmiddagen hebben een aantal kinderen
uit de bovenbouw deze training voor de eerste, tweede of derde keer gevolgd. Ze hebben daarin geleerd hoe ze
goed kunnen luisteren, gevoelens benoemen, parafraseren en samenvatten. Maar uiteraard kennen ze nu ook
heel goed de werkwijze en het stappenplan om te helpen bij het oplossen van conflicten. Anna, Idse, Marc,
Agnes, Myrthe Maria, Jildou en Fleur jullie hebben het heel goed gedaan, gefeliciteerd met jullie diploma en heel
veel succes bij jullie belangrijke taak! Op het rooster bij de voor- en achteringang kan iedereen zien wie er
‘dienst’ heeft die dag!

Dierendag
Dit jaar besteden we daar op school niet zo groots aandacht aan, maar een extra knuffel doet altijd goed!
Huisbezoeken en 15 minuten gesprekken
De kinderen uit de groepen 1, 4 en 6 kunnen de komende tijd visite van hun juf verwachten en voor de ouders
van de kinderen uit groep 2, 3, 5, 7 en 8 volgt een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek.
Stagiaires
Op dit moment zijn er een aantal stagiaires binnen de school: Annemarie doet haar maatschappelijke stage in
met name de onderbouw en op de BSO, juf Marinke doet de academische lerarenopleiding en zal er in ieder
geval elke dinsdag zijn en is dan voorlopig in de bovenbouw. We wensen de dames een fijne en leerzame tijd bij
ons op school!
Website
Kijkt u af en toe nog wel eens op onze site? Er zijn weer leuke nieuwe aanpassingen!

Een groet van het team van de Reinbôge.

!!!Opbrengst zendingsgeld september:

→ € 48,67

Verjaardagen
OKTOBER
01-10 Ype Meindert Zeilstra 1
05-10 Anthe Boonstra 6
09-10 Sander Kramer 2
21-10 Idse de Boer 7
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