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Agenda:
4 + 6 febr.
6 febr.
10 feb.
11, 12, 13 febr
14 febr.
14 febr.
20 febr.

15 minutengesprekken
MR/SAC
Start themaweken: afval
Cito-eindtoets groep 8
Oud papier (fam Bakker & fam Bokma)
Klassenavond groep 6/7/8
19.30 uur Ouderavond afsluiting
Themaweken + spreker over:
“Hoe leer je kinderen op eigen benen
te staan?”
22 febr – 2 mrt Voorjaarsvakantie

“De Vreedzame School”
deze maand:
We hebben hart voor elkaar
-Herkennen en benoemen
van gevoelens.
- Gevoelens overbrengen

“Trefwoord” deze maand:
Gelukgewenst… jij deugt!
Inhoud: Als je anderen helpt, als je de vrede zoekt en elkaar vergeeft, dan deug je. Over deugden
en ondeugden en over hoe het goede handelen de wereld mooier kan maken.
Lekker makkelijk
Inhoud: Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.
Beide thema’s gebruiken verhalen uit (Matteüs, Marcus en Lucas..)


******************************************************************************************************
Geluk, dat is…
Geluk dat zit vanbinnen.
Je voelt het hoog en laag.
Je mond begint te lachen
en het vlindert in je maag.
Het wiebelt in je tenen
en het kriebelt op je vel.
Geluk dat zit vanbinnen.
Voel je wel?

Geluk, dat is een kopje van de kat.
Geen spruitjes maar een grote zak patat.
Een tekening die heel goed is gelukt.
Of bloemen die je zomaar hebt geplukt.
Geluk, dat is als iemand naar je lacht.
Of slapen bij een vriendje, voor een nacht.
Geluk is een cadeautje van je zus.
Een grapje of een hele dikke kus.
Geluk dat zit vanbinnen.
……..
Voel je wel?

Januari was een korte maand, maar ook een leuke maand.
Groep 3 komt nu ook gezellig op de vrijdagmiddag. En vrijdagmiddag is knutselmiddag. Ze zijn nu bijv. lekker
aan het knutselen met stijfsel en kranten. Lekker, maar ook mooi kliederen! Ook
deden we in januari mee aan de nationale voorleesdagen. De kleutergroepen zijn
een middag naar de bibliotheek geweest en hebben daar gehoord en gewerkt over
krrrr…okodil. Daarnaast stond januari ook wel in het teken van toetsen. De toetsen
van het leerlingvolgsysteem
zijn gedaan. U hoort hier vast
meer over tijdens de 15minutengesprekken.
In januari hebben we ons
nieuwe speeltoestel op het
plein gekregen. Kinderen
moesten hier eerst ook wel
aan wennen, want je kunt niet precies zien waarvoor het
dient. Dat is ook de bedoeling. Het is spelen en je fantasie
gebruiken. De ene keer is het een huisje, de andere keer
een uitkijktoren of een berg of je zit op de rug van een
paard…. Ze zijn er inmiddels al heerlijk op aan het spelen.

Themaweken (10-21 febr) : Afval (NederlandSchoon)
De meeste mensen weten niet dat het lang duurt voordat zwerfafval is afgebroken. NederlandSchoon is een
project die hier wat aan wil doen. Door kinderen reeds op jonge leeftijd bewust te maken van het onderwerp
zwerfafval is de kans groter dat ze hun afval later ook gewoon in de afvalbak gooien.
Het thema van onze themaweken is daarom: Afval!
Voorgaande schooljaren hebben we tijdens de themaweken gewerkt vanuit meervoudige intelligentie (dus
vanuit de eigen interesse/kwaliteit van kinderen). Zowel de kinderen als de ouders en de leerkrachten hebben
deze manier van werken als zeer positief ervaren. Dus dat is weer een goede basis voor dit jaar!
In deze themaweken over afval wordt o.a. het volgende gedaan:
- Verkennen van het begrip zwerfafval, recycling etc.
- Iedereen neemt van thuis iets mee wat te maken heeft met dit thema.
- Kinderen maken (vanuit de meervoudige intelligentie) een groepswerk: (Lezen, vertellen,
presenteren, workshop, muziek, dans…..)
- Ook willen we graag een soort “Himmeldei” organiseren en willen we stil staan bij
Valentijnsdag. (Misschien wel een liefdesverklaring voor de natuur?)
- We gebruiken bij dit thema een lespakket: NederlandSchoon, zwerfafval, mooi niet!
Thema-ouderavond (20 februari) “zakelijk, afval en zelfredzaamheid”
Op 20 februari hebben we ons jaarlijkse ouderavond. Naast een “zakelijk” gedeelte (verslagen van de
verschillende oudergeledingen en financiëel verslag) is er ook een themagedeelte. Uiteraard staan we stil bij het
thema van de themaweken “Afval” (korte presentatie van leerlingenwerk, foto’s, filmpjes….)
We starten de avond met een gastspreker: Jolanda Verschure, pedagoog van de GGD:
Hoe leer je kinderen op eigen benen te staan? Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders bepalen zelf
welke waarden, vaardigheden, en gedrag ze bij hun kinderen willen aanmoedigen. Maar er zijn basisvaardigheden die elk
kind in zijn leven nodig heeft. Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, succes op school en kunnen beter met anderen
opschieten, wanneer ze die bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Het gaat dan om vaardigheden als respectvol kunnen
omgaan en rekening houden met andere mensen; goed kunnen communiceren; positief denken en zelfwaardering hebben;
zelf problemen kunnen oplossen; op eigen benen kunnen staan en zelfredzaam zijn.
Tijdens de bijeenkomst krijg je een aantal suggesties die je kunnen helpen om kinderen deze belangrijke vaardigheden aan
te leren zodat zij zich zullen ontwikkelen tot volwassenen die vertrouwen hebben in zichzelf, en sociaal en zelfstandig zijn.

Kortom een interessante avond waarvoor we jullie als ouders natuurlijk willen uitnodigen. Start: 19.30 uur.
Gezocht nieuwe AC (activiteiten Commissie) leden.
De activiteitencommissie is een commissie die actief bij school betrokken is. Zij denken en helpen mee bij
diverse activiteiten die gedurende het jaar plaats vinden. (Sinterklaas, Kerst, Crea, Slotweek, Thema’s,
Sportdag, etc.) U kunt dit ook horen op de ouderavond van 20 februari. Maar omdat er een aantal leden (3) van
de AC zijn gestopt zijn ze op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders. Misschien iets voor u? Geef het dan door
bij iemand van de AC of bij iemand van het team. Het zou mooi zijn als dit voor 20 februari gebeurt.
Enquête / tevredenheidsonderzoek:
In 2010/2011 is er onder de ouders, leerlingen en leerkrachten een tevredenheidsonderzoek gedaan. In dit
onderzoek kon men aangeven wat men in het algemeen belangrijk vindt betreffende het onderwijs op de
Reinbôge. Vervolgens kon men aangeven hoe men vindt dat de school op diezelfde items scoort. Dit jaar is er
weer een breed tevredenheidsonderzoek. Kinderen van groep 6,7 en 8 en alle leerkrachten vullen voor de
voorjaarsvakantie een enquête in. Ook u als ouder krijgt binnenkort een brief met een inlogcode. Het is voor
school belangrijk dat veel gezinnen, kinderen en leerkrachten meedoen. Elke deelnemer krijgt vergelijkbare
vragen, zodat we ook zaken met elkaar kunnen vergelijken. Misschien komen er wel punten uit waarop we heel
trots kunnen zijn, maar misschien ook wel punten waarin we kunnen verbeteren.
Verhuisd
Endy Miedema uit groep 7 is naar Sneek verhuisd. We hebben vorige week afscheid van haar genomen.
Uiteraard wensen we haar het beste toe in Sneek en op haar nieuwe school.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld januari:

→ € 36,55

Verjaardagen FEBRUARI
01-02 Jelmer Dijkstra
7
07-02 Dirk Bouma
4
12-02 Margriet Duiker
6
15-02 Minke Hibma
8
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