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maart 2014
Agenda:
4 maart
4 maart
5 maart
9 maart
13 maart
18 maart
27 maart

luizencontrole
Schoonmaakavond
Studiedag PCBO Kinderen vrij.
Start 40 dagen tijd
Gesprekken groep 8
Oud papier (fam Agricola en Miedema)
Opa’s en Oma’s/pannekoekendag;
Kinderen 14.00 uur vrij.
Begin april starten de entreetoetsen
voor de groepen 5, 6 en 7

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

“Trefwoord” deze maand:
Lekker makkelijk
Inhoud: Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.
(Verhalen uit Matteüs, Marcus en Lucas..)
Helpen
Inhoud: Over hulp geven, vragen en krijgen. Over helpers, redders en bevrijders. Over de kracht
om je te verzetten tegen onrecht en onderdrukking. (verhalen uit Exodus)


******************************************************************************************************
Geef de boom een kans
Een baas had ooit een boom geplant
De tuinman geeft de boom een kans
voor grote, zoete vijgen.
en hoopt dat die gaat groeien.
De boom bleef kaal, geen blad,
Hij graaft een gat en geeft hem mest.
geen vrucht,alleen maar dorre twijgen.
Wie weet gaat-ie straks bloeien.
Hak om, die boom.
Hak om, hak om.
Daar kun je niks meer mee.
Hij staat al drie jaar in de grond.
Dus weg er… Nee!

Laat staan, die boom.
Laat staan, laat staan.
Straks kun je er wat mee.
Misschien komen er vijgen aan.
Dus laat hem staan!

Februari was een hele korte schoolmaand.
De maand van de 15-minutengesprekken, de maand van de Cito-eindtoets en de maand van de themaweken.
Themaweken: Afval (NederlandSchoon)
De meeste mensen weten niet dat het lang duurt voordat zwerfafval is afgebroken. Het thema van
onze themaweken was daarom: Afval! Inmiddels weten de kinderen alles over afval en hoe lang iets
nodig heeft om af te breken. We hebben het dorp opgeruimd middels een “himmelmiddei” en
hebben met afval geknutseld en gewerkt. U hebt het e.e.a. kunnen bekijken tijdens de ouderavond.
Wat ook heel nuttig en goed was, waren de werkvormen. Kinderen gingen groepsdoorbrekend
samenwerken en kwamen zo tot de mooiste werkstukken/presentaties. Wat een (samenwerkings-)
talent.
Tijdens de ouderavond was er ook een onderdeel over positief opvoeden, kinderen zelfstandiger maken. Het
was een zeer interessant onderwerp en de ruim aanwezige ouders deden goed mee aan de gesprekken. Leuk
en nuttig om zo zaken te delen en van elkaar te leren. (Ik zelf laat vanaf deze week bv. nu mijn eigen dochter
van 10 haar broodtrommeltje smeren…en ze vindt het ook nog leuk!)

Enquête / tevredenheidsonderzoek:
Voor de vakantie heeft u een brief met een inlogcode ontvangen. Deze ging over het tevredenheidsonderzoek.
Inmiddels hebben 19 van de 31 gezinnen de enquête ingevuld. Het zou mooi zijn als daar nog iets bij komt.
Want hoe meer reacties, hoe realistischer het beeld. De enquête staat daarom nog een extra weekje open.
Heeft u hem nog niet ingevuld, dan graag voor dinsdag 11 maart! Alvast bedankt.
Studiedag PCBO Leeuwarden
Op woensdag 5 maart hebben alle leerkrachten van PCBO Leeuwarden een studiedag. Het thema is “Boven
het maaiveld: Kwaliteit zichtbaar maken!” Kinderen hebben die dag vrij.
Nieuwe gemeente  nieuwe jeugdgezondheidszorgmedewerkers.
Zoals u weet is Gemeente Boarnsterhim per 1 januari opgeheven. Wij vallen (als school) nu onder het GGDgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit heeft tot gevolg dat een ander team Jeugdgezondheidszorg de
consulten gaat doen op onze school en we (jullie) hebben daardoor ook andere contact-/adviespersonen.
Het team bestaat uit: jeugdarts Sytske Sijtsema, tel. 088 2299495; email s.sijtsema@ggdfryslan.nl,
jeugdverpleegkundige Gerda Loopstra, tel 088 2299863; email g.loopstra@ggdfryslan.nl en assistente Ingrid
Holkema, tel 088 2299359; email i.holkema@ggdfryslan.nl
Ook hebben we een nieuwe schoolmaatschappelijk werker: Minne Aartsma, 0515-421313; email
maartsma@timpaangroep.nl Bovenstaande informatie hangt ook aan het prikbord bij het kleuterlokaal.
Voor alle kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin: 0900 2541254 of www.cjg-zwf.nl

27 maart: Pannenkoekenfeest met pake en beppe?
Op 27 maart is het pannenkoekendag. Deze dag is er speciaal voor om ‘ouderen’ en ‘kinderen’ samen te
brengen. Het lijkt ons leuk dat dan de pakes en beppes op school komen om hier eens te kijken en mee te
draaien en gezellig met ons pannenkoeken te eten. Hierover komt nog een uitnodiging, maar u kunt de pakes en
beppes, opa’s en oma’s wel vast inlichten. En ik denk dat we ook nog wel wat (pannenkoeken)hulp kunnen
gebruiken. We draaien die dag volgens het continurooster: de kinderen blijven om 11.45 uur op school om te
eten en zijn dan om 14.00 uur vrij! Wordt vervolgd……lekker…
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld februari:
MAART
04-03 Anita Faber
04-03 Laura Kooistra
05-03 Steffen Boterhoek
07-03 JUF UILKJE
12-03 Anne Rikst Bakker
13-03 Sjoerd van der Hem
13-03 JUF JANNIE
29-03 JUF CHRISTIENE

→ € 20,90
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