School, Sint, kerstmarkt, vreedzaam en bibliotheek
Zo, is het bijna alweer kerstvakantie. We hebben dit
half jaar al weer veel meegemaakt. Lees maar eens.

Nieuwe leerlingen
Sinds de zomervakantie zijn Hessel Jansma, Ype
Meindert Zeilstra, Benthe Holtrop en Jacob Bouma in
groep 1 gekomen. In januari komt Marc de Groot.
Gezellig en welkom!
Heeft u zelf een kind die bijna naar school moet of
mocht u gezinnen met peuters kennen die ook (bijna)
naar school gaan, laat het ons dan even weten, 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 hier
aandacht aan besteed en wensen de familie sterkte.

Kerk-school en gezinsdienst
Op zondag 6 oktober was er een kerk-school en
gezinsdienst in de pkn-kerk! Deze dienst had als
thema “Bedriegen”, en was voorbereid door de school,
kinderen en de kerk. De kerk zat goed vol en het was
een zeer geslaagde dienst. Bijzonder om te zien hoe
vrij de kinderen voor in de kerk staan.

Een dorpsbibliotheek?
In oktober hebben we ook de nodige aandacht
besteed aan de kinderboekenweek en in november
was Mirthe Dijkstra onze voorleeskampioen. Want wij
vinden uiteraard lezen belangrijk, niet alleen op school,
maar ook thuis. De Reinbôge gaat daarom regelmatig
naar de bibliotheek in Grou en neemt dan voor alle
kinderen op school boeken mee. Ik heb u vorig jaar
wel eens bericht dat we op school graag een
dorpsbibliotheek willen starten. Dit komt steeds
dichterbij, want: Van Annie Spinder, een gulle gever uit
Aldeboarn hebben we 1500 boeken gekregen. Het zijn
supergeschikte boeken, jeugd en volwassen, voor een
(dorps)bibliotheek. Daar werden ze ook voor gebruikt
in Aldeboarn. We willen graag in de hal een
bibliotheekje beginnen. We hebben met deze 1500
boeken en de al eerder geschonken boeken al een
flinke voorraad. Het zou mooi zijn als we in januari de
bibliotheek kunnen openen. Dus hopelijk tot ziens!

Mediatoren / vreedzame school
Een aantal kinderen uit de bovenbouw hebben voor
onze Vreedzame School weer een mediatorentraining
gevolgd. Ze kennen nu 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!
Dat het vreedzame dorp ook begint te leven in het
dorp kon u voor de zomervakantie lezen in de krant.
(uit de LC: Tersoal wil een vreedzaam dorp worden. Hiermee
volgt het dorp de christelijke basisschool de Reinbôge die dit
programma al langer gebruikt. Bedoeling is de kinderen op te
voeden tot verantwoordelijke en actieve leden van een
gemeenschap. Ook leren ze te bemiddelen in conflicten. Het
idee is ook ouders en bewoners op te leiden tot mediator.Het
is een van de kernpunten uit de nieuwe dorpsvisie)

Wordt vervolgd..

Oud papier.
Elke maand wordt er oud papier opgehaald. Dit is een
mooi extraatje voor school. Een groot gedeelte
gebruiken we voor pleininrichting. Zo krijgen we
binnenkort bv. weer een nieuw speeltoestel op het
plein. Dus blijf uw oud papier geven. Bedankt!

Schaatsen voor Water (groep 5-8)
Wij deden dit jaar weer mee aan Schaatsen voor
Water. Een actie van Plan Nederland waarbij leerlingen in heel Nederland de ijsbaan op gaan voor veilig
drinkwater en betere hygiëne in Afrika. 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! Sponsoren bedankt!

Sinterklaas
Op 5 december was Sinterklaas in Tersoal en kwam
hij uiteraard op de Reinbôge. Het leek er even op dat
het een nep-sinterklaas zou zijn. Maar de kinderen
hadden als snel in de gaten dat dit meester Johan
was. Gelukkig kwam toen de echte om de hoek….

Kerst
Op donderdag 19 december (16.30 uur) organiseren
wij op school een kerstmarkt, waarvan de opbrengst
naar Serious Request gaat. We denken hierbij aan het
verkopen van door de kinderen op school gemaakte
kerstattributen. U bent ook welkom!
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