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Agenda:
7 jan.
10 jan.
17 jan.
22 jan.
30 jan.
4 + 6 febr.

Luizencontrole
Vanaf vandaag groep 3 ook
’s middags naar school
Oud papier (fam Vermaning & fam De Boer)
Start nationale voorleesdagen
Rapporten mee
15 minutengesprekken

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben oor voor elkaar
Luisteren, vragen stellen
en samenvatten.
“Praten met elkaar”

“Trefwoord” deze maand:
Met andere ogen
Inhoud: Vaak is er meer te zien dan je op het eerste oog zou verwachten. Over vooroordelen en
verder kijken dan je neus lang is. Over mogelijkheden zien in mensen die je eerst over het hoofd
zag.
Bijbelverhalen: Jezus leert de mensen (vissers) anders kijken.. Verhalen uit Marcus en Matteüs
en Lucas

******************************************************************************************************
Elke dag iets nieuws
Kijk, een nieuwe dag.
Je weet niet wat je ziet:
de zon, de wolken,
de regen dat het giet.
De bomen en de bloemen,
teveel om op te noemen.
Elke dag weer iets nieuws.

Kijk, een nieuwe dag.
Je weet niet wat je ziet:
een lach, de twijfel,
of tranen van verdriet.
De glinsters in de ogen
of hoop die is vervlogen.

December was een bijzondere maand (kijk op website en https://twitter.com/reinboge)
Sinterklaas was op school. Eerst een gekke op een tractor, maar gelukkig kwam al snel de echte mét Pieten en
mét cadeautjes.
Verder stond de maand in het teken van kerst en van Serious Request, ook dat was
een cadeautje. Wat was het gezellig op school tijdens de kerstcrea-middagen. En
wat hebben we veel gemaakt voor de kerstmarkt. De drukbezochte kerstmarkt was
dan ook een groot succes. Mooie en lekkere verkoopspullen, mooie muziek en een
gezellige sfeer. Daarnaast hadden we een flinke opbrengst voor Serious Request.
Maar liefst €847,65!
Juf Anita en juf Christiene zijn samen met veel kinderen en een aantal ouders naar
Leeuwarden gegaan om het geld te brengen. Ook dat was heel gezellig, ze zijn zelfs nog op Omrop Fryslân
geweest. Alle ouders, kinderen en leerkrachten die actief hebben geholpen in deze bijzondere maand willen we
dan ook bijzonder hartelijk bedanken!

1500 boeken! Lezen, lezen lezen!
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat we van Annie Spinder, een gulle gever uit Aldeboarn, 1500 boeken
hebben gekregen. Het zijn supergeschikte boeken voor een (dorps-)bibliotheek. We hebben met deze 1500
boeken en de al eerder geschonken boeken al een flinke
voorraad.
Er moet in school nog wel een bibliotheekje met
boekenkasten gecreëerd worden. Dit is niet een hele grote
klus, maar het moet wel gebeuren.
Herhaalde oproep: 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.

Controle hoofdluis
Vanmorgen heeft er controle plaatsgevonden in de onderbouw, maar de andere groepen zijn nog niet
gecontroleerd. Er zijn momenteel namelijk te weinig hulpouders voor deze klus. Zou u hierbij kunnen helpen?
Het is meestal op de dinsdagmorgen van 8.30 tot ongeveer 9.30 uur na een vakantie, daarnaast alleen
wanneer nodig. Wilt u dit z.s.m. aangeven bij een van de juffen of meester?
Kinderen van groep 3 gaan vanaf deze week 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?
Nieuwe bustijden.
De kinderen (van de middenbouw) gaan ’s maandags met de bus naar gymnastiek. Maar de bus heeft nieuwe
tijden gekregen. Gelukkig kunnen we nog wel steeds heen en weer rijden, maar de kinderen komen hierdoor
ongeveer 10 minuten na half 4 weer terug op school. Sorry voor het evt. overlast, maar dit is bus-overmacht.
Toetsen, rapport en 15 minutengesprekken.
In de weken na de kerstvakantie hebben de groepen verschillende leerlingvolgsysteem toetsen. Deze zijn
verdeeld over de week. Dit betreft de ‘LOVS’(Leerling en Onderwijs Volg Systeem)-toetsen van ‘CITO’. Deze
zijn onafhankelijk van de methode en worden 2 keer in het jaar afgenomen (januari en juni). Hiermee wordt de
algehele taal-, lees- en rekenontwikkeling gevolgd, door toetsen op het gebied van woordenschat, spelling,
rekenen, luisteren, lezen en begrijpend lezen. De uitslagen van deze toetsen worden digitaal vastgelegd en in
kaart gebracht. Uiteraard gebruiken we deze toetsen en de methodetoetsen + observaties ook weer bij het
rapport.
Het rapport komt eind januari en 4 en 6 februari zijn dan de 15 minutengesprekken.
Nieuwe leerling
Marc de Groot wordt woensdag 4 jaar. Hij komt dan ook bij ons op school. Hij heeft al een paar keer
proefgedraaid en heeft er veel zin in! Welkom!
Maar ik zag ook een aantal nieuwe peuters bij de peuterspeelzaal. Dat is fijn, en ook zij zijn van harte welkom!
Kent u gezinnen met jonge kinderen?  wij willen nog wel meer kinderen welkom heten!
Vanaf deze plaats wensen wij (team, kinderen en oudergeledingen) iedereen een gelukkig Nieuwjaar toe.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld december:

→ € 20.75

* en dus € 847,65 voor serious request!

Verjaardagen
JANUARI
07-01 Annie Seffinga 3
07-01 Jildou Ekema 8
08-01 Marc de Groot
08-01 Agnes Zijlstra 8
14-01 Marc Taekema 7
26-01 Lybrich Hibma 6
26-01 Yde Hibma 5
31-01 Dana Vermaning 4
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