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November 2013
Agenda:
5 nov.
6 nov.
7 nov.
11 nov.
12 nov.
15 nov.
18 nov.
22 nov.
29 nov.

Open dag
Nationaal schoolontbijt
Lampionnencrea
St. Maarten
Avond andere schooltijden
Groep 6/7/8 schaatsen voor water
Studieweek Johan M. (Canada)
Oud papier (fam Faber & fam Bouma)
Eerste Advent

“De Vreedzame School”
deze maand:
We hebben oor voor elkaar
1.Zo zeg je dat
2. Misverstand
3. Gezichtspunt

“Trefwoord” deze maand:
***********************************************************************************

1. 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)
2. Wakker schudden
Inhoud: Over elkaar wakker schudden en waarschuwen als het verkeerd dreigt te lopen. Over de
weerstand die dit oproept en de neiging om vooral geen slapende honden wakker te maken.
Bijbel: Jeremia (Jeremia )

La la liefde
La la liedje over liefde,
over kriebels in je buik.
De een houdt van konijntjes,
de ander van een mop,
van pindakaas met hagelslag.
Een warm bad met sop.
En jij? Waar houd jij van?
Ik hou van…
En jij, en jij?
Ben jij daar ook dol op?
Dans dan mee met mij!
Een liedje over liefde.

Daar word je vrolijk van.
Alles lijkt wel rood of roze.
Snap je hoe dat kan?
La la la liefde,
voor jou en mij.
La la la liefde,
liefde maakt je blij!

La la liedje over liefde,
over kriebels in je buik.
De een is dol op voetbal,
de ander op ballet,
vriendinnetje uit Afrika,
of stoere broer met pet.
En jij? Waar houd jij van?
Ik hou van…
En jij, en jij?
Ben jij daar ook dol op?
Dans dan mee met mij!

Geslaagde school-kerkdienst/ kinderboekenweek en herfst (kijk op website en https://twitter.com/reinboge)

Op 5 november open dag.
Vandaag is er een open dag. Deze open dag is voor alle scholen van PCBO Leeuwarden (e.o.). Ouders met
peuters (en evt. andere belangstellenden) kunnen een kijkje op school komen nemen. We hopen dat er wel wat
aanloop is. Ook de peuters en de BSO hebben openmiddag: Wij zijn er klaar voor.
NB. Op 1 oktober is altijd de jaarlijkse leerlingen-aantal-telling, deze is belangrijk voor de bekostiging van
school. Wij hadden op 1 oktober 47 leerlingen, dat zijn 3 minder dan vorig jaar. Dus daar kunnen best nog wat
leerlingen bij….zegt het voort!
Op 6 november Nationaal schoolontbijt.
Een goed ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november 2013 vindt
e
daarom de 11 editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op 2.000 basisscholen in het hele land
zo'n 400.000 kinderen samen ontbijten. Op 6 november gaan we ook op De Reinbôge samen ontbijten. We
maken hier een echt ontbijtfeestje van! Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Met
speciaal lesmateriaal is het ook een leerzaam evenement. Samen met juf ontdekken de kinderen waarom een
goed ontbijt zo belangrijk is. Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij
leerlingen concentratieproblemen op school. Ook is een goed ontbijt belangrijk voor een goede stoelgang en bij
het nastreven van een gezond gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen, hun ouders en hun
leerkrachten het belang zien van het ontbijt als de beste start van de dag.
Sint Maarten….
Deze week gaan de kinderen weer met elkaar lampionnen maken, zodat ze op 11 november tijdens het zingen
een mooie lampion kunnen laten zien. Geeft u ze naast iets lekkers ook een complimentje?
Daarnaast is samen knutselen ook heel gezellig!
Crea-middagen.
Over samen knutselen gesproken. We hebben inmiddels drie keer een creamiddag / talentenmiddag gehouden. Op drie vrijdagmiddagen werden de
kinderen van groep 4-8 door elkaar gehusseld en ze deden een activiteit. Een
kleine knuffel naaien (knutselen met juf Christiene)/ arretjescake maken
(koken met juf Wieke) en lekker zingen en geluiden maken (muziek met
meester Johan).
Deze keer hebben wij nog voor de kinderen gekozen, de volgende keer
kunnen kinderen zelf kiezen... maar het was nu al zeer geslaagd en gezellig.
Op 12 november brainstormavond over andere schooltijden.
Overal in het land gaan steeds meer scholen over op andere schooltijden. Wat zijn dan die
andere schooltijden en willen we hier in Tersoal ook iets met andere schooltijden? Wat voor modellen heb je?
Wat zijn voor- en nadelen? Hoe ziet een dag er dan uit? Wat voor opvangmogelijkheden heb je dan?
Kortom een informatieavond die u niet moet missen!
U komt toch ook… Dinsdagavond 12 november, 19.30 uur in de school.
Schaatsen voor Water (groep 5-8)
Plan Nederland organiseert dit jaar weer de landelijke scholierenactie Schaatsen voor Water. Een actie waarbij
leerlingen in heel Nederland de ijsbaan op gaan voor veilig drinkwater en betere hygiëne in Afrika.
Zoveel mogelijk rondjes schaatsen, dáár gaat het om. Per rondje of baantje worden ze gesponsord door ouders,
opa's en oma's, ooms en tantes, vrienden, buren en iedereen die maar wil...
Het doel? Geld bij elkaar brengen voor een grootschalig project van Plan voor veilig drinkwater en betere
hygiëne in Uganda. (voor meer informatie: www.plannederland.nl)
Wij gaan met groep 5 t/m 8 dit jaar ons inzetten op de ijsbaan van Thialf om dit doel te ondersteunen. We
worden verwacht op vrijdag 15 november om 10.30 uur voor de ingang van Thialf in Heerenveen. De kinderen
schaatsen van 10.45 uur tot 11.45 uur. De leerlingen hebben een DVD gezien en een actiemail ontvangen met
informatie over het doel en over de actie. Dus op zoek naar sponsoren. U sponsort toch ook?
We zoeken nog ouders die willen rijden! We zijn met 29 leerlingen.
Vervanging in het kader van schoolontwikkeling
Op de middag van 7 november komt er vervanging voor de groepen 3 t/m 8 en op de middag van 12 november
komt er vervanging in groep 1/2. Op deze middagen zijn de groepsleerkrachten vrij geroosterd om te
overleggen, te werken aan, te leren van elkaar over onze ontwikkeling rondom groepsplannen (1-zorg-route).
Ook op 19 november zal er in dit kader een invalleerkracht op school zijn.
Studiereis naar Canada: High Performance Schools in de praktijk.
PCBO Leeuwarden e.o. zet vanaf 2012 in op de High Performance School. Dat is een school waar kinderen
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen door excellent onderwijs, een focus op
leerlingenprestaties, uitstekende schoolleiders en leerkrachten, een innovatieve cultuur en het creëren van
maatschappelijke (meer)waarde.

In het kader van deze ontwikkeling gaat meester Johan samen met alle andere directeuren van PCBO
Leeuwarden e.o. van 16 nov. t/m 23 nov. op studiereis naar Canada. Hier bezoeken ze o.a. scholen en een
conferentie en ontmoeten ze andere schooldirecteuren en leerkrachten. Zo zullen de verschillen en
overeenkomsten met het Nederlandse schoolsysteem onderzocht worden. Centraal staat de vraag welke
elementen uit de Canadese aanpak toepasbaar zijn op onze eigen scholen en hoe ze kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling naar een High Performance School.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld oktober:

→ € 27.87

Verjaardagen
NOVEMBER
10-11

Meester Johan
* Er zijn geen kinderen jarig in november.

K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

Kom ook naar de Griene Geaën Najaarsmarkt!
Zaterdag 9 november, 14.00 – 17.00 uur
Bij Postma Bloem en Groen, De Eker 1 in Gauw.

Pompoenen gelukt?
Heb je de pompoenzaadjes die we in
het voorjaar hebben uitgedeeld geplant?
En is er een mooie pompoen
uitgekomen? Neem hem dan mee naar
de Najaarsmarkt. Dan maken we er een
mooie lampion van voor bij de voordeur
op 11 november, Sint Maarten.

Wie maakt het mooiste/leukste Sint Maarten Lied?
Ben je ook een beetje uitgekeken op het ‘Sint Maarten, Sint Maarten,
de koeien hebben…”? Alle lagere school kinderen van de Lege Geaën
zijn van harte uitgenodigd een mooi, leuk, eigen Sint Maartenlied te
maken. Je kan punten scoren in de categorie tekst, muziek en
uitvoering! Meld je aan via info@grienegeaen.nl
Kosten voor deelname is 1 € per kind.

Verder kan je op de Najaarsmarkt nog zien hoe je een mand kan
vlechten, hoe je een hooikist kan maken, hoe je kan spinnen en zijn er
allerlei producten uit de Lege Geaën èn 2e hands kerstspullen te koop.
Ook kan je de deskundigen van het Repaircafé vragen om je te helpen
kapot speelgoed te repareren. Kom dus zaterdag 9 november naar
Gauw. En neem je ouders/opa/oma/vrienden mee!

BSO nieuws:
Flessenactie Serious Request
Van 18 t/m 24 december staat het glazen huis in Leeuwarden. 3 FM Serious Request
besteedt dit keer aandacht aan honderdduizenden kinderen die jaarlijks sterven door
diarree. Dit is een stille ramp die wereldwijd elk jaar
800.000 slachtoffers maakt als gevolg van een gebrek aan schoon drinkwater, zeep en
toiletten. Elke dag weer sterven 2200 kinderen vooral in de kwetsbare leeftijd tot 5 jaar. Dit
zijn 70 schoolklassen vol. Serious Request wil zoveel
mogelijk geld inzamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis helpt met
deze gelden met voorzieningen voor schoon drinkwater, met de bouw van sanitaire
voorzieningen, zorgt voor voldoende zeep en voor training en informatie over het belang van
goede hygiëne. Rode Kruis bereikt met haar
netwerk van miljoenen getrainde vrijwilligers de kinderen en gezinnen die hulp het hardst
nodig hebben.
BSO Tersoal houdt hiervoor een FLESSENACTIE
Wanneer: Dinsdag 26 november komen de kinderen van de BSO langs uw deur. Wij vragen
u om tot die tijd zoveel mogelijk flessen van de LIDL of JUMBO te sparen. Flessenbonnen
mag uiteraard ook, dan leveren wij die voor u in.

Activiteitenprogramma:

ACTIVITEIT

DAG

DATUM

EIND TIJD

PLAATS

5 NOVEMBER

BEGIN
TIJD
16.00 UUR

VOGEL VOEDER
HUISJE MAKEN
BIOSCOOPMIDDAG

DINSDAG

17.00 UUR

BSO

MAANDAG

11 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

APPELCHIPSPOT
MAKEN
APPELBOLLEN UIT
DE OVEN
TEXTIEL MIDDAG

DINSDAG

12 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

MAANDAG

18 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

DINSDAG

19 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

SPORT EN SPEL
MIDDAG
ONDERZETTERS
VAN
STRIJKKRALEN
PEPERNOTEN
BAKKEN
TAAI TAAI
VERSIEREN

MAANDAG

25 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

DINSDAG

26 NOVEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

MAANDAG

2 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

DINSDAG

3 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

3D
KERSTKAARTEN
MAKEN
HOUT MIDDAG

MAANDAG

9 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

DINSDAG

10 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

KERSTKRANSJES
BAKKEN
KERSTBALLEN
VERSIEREN

MAANDAG

16 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

DINSDAG

17 DECEMBER

16.00 UUR

17.00 UUR

BSO

* I.V.M. HET AANSCHAFFEN VAN MATERIALEN GRAAG OPTIJD OPGEVEN, ANDERS KUN JE
MISSCHIEN NIET MEE DOEN.
KOSTEN: €1.50 PER KEER OF EEN STRIPPENKAART VAN €7,50 VOOR 5 KEER.
OPGAVEN VIA OPGAVEN FORMULIER OP HET KLEUTERPRIKBORD OF VIA
BIES@KINDEROPVANGFRIESLAND.NL

