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www.dereinboge.nl
ook op Twitter

Agenda:
5 dec.

Sinterklaas op school
*kinderen 14.00 uit

10 dec.
16 dec.
19 dec.

MR/SAC
Kerstborrel personeel PCBO
Kerstviering/kerstmarkt (16.30)
*kinderen 14.00 uit

20 dec.
20 dec.
21 dec-5 jan
7 jan.

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben oor voor elkaar
1. Gezichtspunt
2. Waarom vind je dat?

Kinderen vanaf 11.45 vakantie
Oud papier (fam Kooistra & fam Hiemstra)
Kerstvakantie
Luizencontrole
“Trefwoord” deze maand:
1. 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 )
2. Goed gehoord!
Inhoud: Over de kleinen, armen en verdrukten in deze wereld die nooit gehoord worden. En over
de opdracht om juist hun een stem te geven. (Kerst!) Bijbel: Lucas 1 en 2

******************************************************************************************************

Wereldmarkt
Welkom op de wereldmarkt,
op de markt van iedereen.
Welkom op de wereldmarkt,
niemand is hier alleen.
Kom met je verhalen,
in alle kleuren, alle talen.
Kom van oost en west,
van zuid en noord.
Jouw verhaal, jouw verhaal wordt goed gehoord.
Kom tezamen op dit uur
bij het vuur, bij het vuur.
In november hadden we weer een aantal leuke activiteiten (kijk op website en https://twitter.com/reinboge)
Ik noem in het bijzonder het gezellige schoolontbijt, schaatsen voor water en natuurlijk de createchniekmiddagen en de voorleeswedstrijd. Op een kleinere school heb je het voordeel dat je veel samen kunt
doen, dat is ook de kracht van een kleinere school! Je ziet het al ’s ochtends bij het buitenspelen. Alle kinderen
spelen met elkaar, doen pakkertje en verstoppertje of 1,2,3,4,5,6,7…..

Schaatsen voor Water (groep 5-8)
Wij deden dit jaar weer mee aan Schaatsen voor Water. Een actie van Plan waarbij
leerlingen in heel Nederland de ijsbaan op gaan voor veilig drinkwater en betere hygiëne in
Afrika.
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 gingen met groep 5 t/m 8 naar Thialf om dit doel te ondersteunen. En het heeft een flink
geldbedrag opgeleverd, maar liefst € 1025,- ! Geweldig!
Voorleeskampioen.
Op vrijdagmiddag 29 november hadden we op school voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen had dit goed
voorbereid en iedereen was jury. Er werd mooi voorgelezen, de kinderen deden echt hun best. Ook de juryleden
hadden goede commentaren en waren tevreden over de kwaliteit. Iedereen kreeg dan ook een geweldig
applaus tijdens de applausmeter. Een paar kinderen én
juf Jannie en juf Wieke zaten in de schriftelijke jury. Aan
het einde van de middag werd er een winnaar bekend
gemaakt  Mirthe Dijkstra. Gefeliciteerd! De jury
roemde vooral haar rustige voorlezen en de goede
fragmentkeuze. Mirthe kan nu binnenkort naar Grou om
mee te doen aan de regionale voorleeswedstrijd. Zet ‘m
op!
Sinterklaas… 5 december.
Nog maar 2 nachtjes slapen en dan is het Sinterklaas.
En uiteraard komt Sint met zijn pieten ook weer op
school. Hij zal rond 9 uur aankomen waar hij wordt
opgewacht door de peuters, kleuters, middenbouw en
bovenbouw. Gezellig, ik heb er al veel zin in! Oh, kom
er eens kijken…… jullie ook?
Op weg naar Kerst.
En dan gaan we natuurlijk snel aan de slag rondom kerst. Daar beginnen we deze week al mee. De Adventstijd
is begonnen. Ook de kerst-crea-tijd is begonnen. U heeft hierover al een mail ontvangen.
We gaan spullen maken voor de kerstmarkt.
Donderdag 19 december organiseren wij op school een kerstmarkt (w.o. kerstviering), waarvan de opbrengst
naar Serious Request gaat. We denken hierbij aan het verkopen van door de kinderen op school gemaakte
kerstattributen, zoals bijv. kerstboomversiering, raamhangers, waxinelichthouders, kaarsenstandaards.... Maar
ook willen wij soep, hapjes en drankjes verkopen, die door de kinderen thuis, met hulp van ouders (of grootouders, oppas) gemaakt worden. Wij hebben uw hulp hierbij nodig!
Voor de crea-opdrachten zoeken wij hulpouders voor:
vrijdag 6 december (o.a. houtbewerken), dinsdag 10 december, donderdag 12 december, dinsdag 17 december
Het gaat iedere keer om de middag van 14.00-15.00 uur.
(Het zou mooi zijn als er 6 december ook wat mannen zijn die kunnen assisteren.)
Voor de hapjes en soep denken we aan: een aantal hartige taarten, kerstkoekjes, cake, erwtensoep.....
Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we misschien een leuk bedrag schenken aan het goede doel van
Serious Request.
De kerstmarkt is op donderdagmiddag 19 december van 16.30 tot 18.30 uur. Komt allen en neem dus een dikke
beurs mee. We wish you a merry Christmas!
Andere schooltijden en eerder uit.
Op 12 november hadden we een geslaagde ouderavond over andere schooltijden. Om dat het nu ook wel eens
organisatorisch praktisch uitkomt werken we deze periode ook driemaal met een ander rooster… Dit was bv.
met “schaatsen voor water”, maar ook willen we binnenkort met nog twee festiviteiten het rooster iets aanpassen
á la continurooster... Dus gewoon om 8.30 uur beginnen, dan tussen de middag op school eten en dan zijn we
14.00 uur uit. (Kunnen we vast een beetje testen/uitproberen....)
Deze dagen zijn:
Donderdag 5 december, Sinterklaas (komt voor thuis vast ook mooi uit....)
Donderdag 19 december, de dag van de kerstviering.
Dus die twee dagen zijn we dan eerder uit en we eten op school.... Vergeet dus je broodtrommeltje en
drinken niet!
Tijdens de ouderavond over andere schooltijden was de conclusie dat we gingen onderzoeken of een ander
rooster (bv. continurooster of 5 gelijke dagenmodel) wenselijk was voor hier in Tersoal. Hiervoor moet dan een
werkgroep geformeerd worden. We hebben al 1 aanmelding, maar het zou mooi zijn als er nog iemand bijkomt.
Dan kan iemand uit het team, iemand uit de MR/SAC en twee ouders deze werkgroep formeren. Wilt u? Laat
het dan even weten. Voor nog meer extra informatie kijk eens op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

1500 boeken! Lezen, lezen lezen!
Van Annie Spinder, een gulle gever uit Aldeboarn, hebben we 1500 boeken gekregen. Geweldig! Juf Herma
heeft deze boeken maandagmiddag opgehaald. Haar hele bus zat afgeladen vol! Dus echt Geweldig! Het zijn
supergeschikte boeken voor een (dorps-)bibliotheek. Daar werden ze ook voor gebruikt in Aldeboarn.
Een bibliotheek voor alle leeftijden!
We willen graag in de hal, waar nu de jassen van de midden- en bovenbouw hangen, een bibliotheekje
beginnen. We hebben met deze 1500 boeken en de al eerder geschonken boeken al een flinke voorraad.
De hal is hiervoor een
geschikte plek, maar dan
moet er wel iets
veranderen. De
kapstokken moeten een
ander plekje krijgen en er
moeten boekenkasten
geplaatst worden. Dit is
niet een hele grote klus,
maar het moet wel
gebeuren.
Misschien wilt u wel
helpen? Laat het dan
weten via
info@dereinboge.nl of zeg
het z.s.m. tegen een
leerkracht. Het zou mooi
zijn als we in januari of
februari onze bibliotheek
kunnen openen.

BSO gaat sluiten…
In november is er een gesprek met de ouders van de BSO geweest. Al een tijd gaat het minder met de BSO. Er
zijn op alle dagen minder dan 5 kinderen. We hebben hiervoor in de afgelopen maanden dan ook al actie
ondernomen. Zo zijn we op donderdag en vrijdag helemaal dicht gegaan en hebben we ons best gedaan om de
BSO te gaan promoten d.m.v. een activiteitenprogramma en reclame.
Maar helaas zijn er geen kinderen bijgekomen op de BSO. Dit heeft tot gevolg dat we de BSO moeten gaan
sluiten. Er is nog geprobeerd om de BSO op de dinsdag open te houden, dit kon als er 6 kinderen aanwezig
waren. Maar helaas is dit ook niet gelukt. Dit heeft verder voor de peuter- en tussenschoolse opvang geen
gevolgen maar is wel ontzettend zonde. Uiteraard blijft de deur nog wel een beetje op een kiertje staan. We
houden contact, want misschien komen er in de toekomst wel weer meer kinderen en ook bij de evt. invoering
van een ander rooster is er opvang nodig.
Kinderen van groep 3 gaan na de kerstvakantie ook op vrijdagmiddag naar school.
Vanaf vrijdag 10 januari gaan de kinderen van groep 3 ook op vrijdagmiddag naar school. Wilt u hier rekening
mee houden?
Kerstvakantie:
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 20 december. De kinderen zijn dan ’s middags vrij. Ze worden dan op
6 januari weer op school verwacht.
Vanaf deze plaats wensen wij (team, kinderen en oudergeledingen) iedereen goede feestdagen toe.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld november:

→ € 38,50

Verjaardagen
DECEMBER
10-12 Anne Baukje Jansma 6
12-12 Rinze Dijkstra 4
* En in januari komt Marc de Groot op school: Welkom!
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