Nieuwsbulletin
april 2014

www.dereinboge.nl
ook op Twitter

Agenda:
april
7 april
8 april
10 april
11 april
14 april
17 april

entreetoetsen groep 5,6 en 7
Schoolbegeleidster / invaljuf
MR/SAC-vergadering
Verkeersexamen
Oud papier (fam Duiker en Buma)
Bankbattle / “gymruil”
Paasviering:
kinderen om 14.00 uur vrij
18 t/m 21 april vrij - paasweekend
25 april
Koningsspelen
28 april t/m 5 mei vrij - meivakantie
6 mei
Luizencontrole

“De Vreedzame School”
deze maand:
We hebben hart voor elkaar
- De kinderen leren omgaan met
gevoelens van zichzelf
en van anderen.

“Trefwoord” deze maand:
Vasthouden en loslaten
Inhoud: Als je alleen maar vasthoudt aan het bekende, ontdek je niet hoe de wereld en jijzelf
mooier en gelukkiger kunnen worden. Over Jezus die mensen meeneemt en vrij maakt, ook als
hij er zelf niet meer is.
Verhalen uit: Marcus en Lucas (storm op het meer, Zacheüs, verhalen rondom Pasen)

******************************************************************************************************
nu het zonlicht van het leven.
Kijk, de lente is geboren
Het is Pasen, laat het horen,
en de winter is geweest.
het is Pasen, het is feest.
Met Pasen wordt iets nieuws
Na het donker van de dood,
aan ons gegeven.
nu het zonlicht van het leven.
Kijk, de lente is geboren
Pasen, de wind is een steun in de rug.
en de winter is geweest.
De merel zingt vrolijk een lied.
Met Pasen wordt iets nieuws
De mensen staan op, gaan op weg naar het licht;
aan ons gegeven.
en Pasen verzacht hun verdriet.
Het is Pasen

Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht.
De lente is voller van geur.
De mensen vertellen een hoopvol verhaal.
Het leven bloeit op en krijgt kleur.
Het is Pasen, laat het horen,
het is Pasen, het is feest.
Na het donker van de dood,

Het is Pasen, laat het horen,
het is Pasen, het is feest.
Na het donker van de dood,
nu het zonlicht van het leven.
Kijk, de lente is geboren
en de winter is geweest.
Met Pasen wordt iets nieuws
aan ons gegeven.

Terugblik op een geslaagd Pannenkoekenfeest met pakes en beppes
Op 27 maart was het pannenkoekendag; en het doel van deze dag om ‘ouderen’ en ‘kinderen’ samen te
brengen is goed gelukt, wat een opkomst!!! Dit konden de kinderen en wij als team erg waarderen. Iedereen van
de(pannenkoeken-)hulpbrigade bedankt.
Groep 8.
De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs is door alle kinderen van groep 8 gemaakt; nog een aantal
maandjes en dan is het zover! Dan mogen jullie uitvliegen naar het OSG in Grou, het RSG en Bogerman in
Sneek.

Entreetoetsen groep 5, 6 en 7.
Tot de meivakantie zullen de groepen 5, 6 en 7 de Entreetoets maken. Deze
jaarlijkse toets wordt gedaan naast onze reguliere leerlingvolgsysteemtoetsen en is
bedoeld als een soort ‘opstaptoets’ naar de volgende groep.

Verkeersexamen
Op 10 april doen kinderen van de bovenbouw hun verkeersexamen, succes!
Bankbattle / gymruil
Op maandag 10 april doet de bovenbouw weer mee met de bankbattle. Hierdoor vindt er die dag een gymruil
plaats; groep 6/7/8 gaat dan ’s middags gymmen en groep 3/4/5 ’s morgens. Er rijdt dan echter geen bus op het
goede tijdstip, dus bij deze de vraag of er een ouder mee zou kunnen fietsen. Graag even doorgeven aan juf
Christiene!
Paasviering
Op donderdag 17 april hebben alle kinderen in hun eigen klas een paasviering. Om 12.00 uur wordt er
gezamenlijk gegeten (hiervoor hoeven ze niets mee te nemen) en zijn ze om 14.00 uur vrij.
Koningsspelen
Op vrijdag 25 april zijn de koningsspelen. We doen dat samen met ‘De Twatine’ uit Gauw. Het definitieve
programma ontvangt u z.s.m.

4 mei
Op zondagavond 4 mei om 19.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom op school voor de 4 mei
herdenking. Het werk van de kinderen omtrent het thema van dit jaar kunt u bekijken. Belangstellenden worden
welkom geheten; ook zal er namens de gemeente Súdwest-Fryslân iemand aanwezig zijn. Om 19.45 uur vindt
er een stille tocht plaats naar de begraafplaats. Kinderen lezen daar gedichten voor. Na de acht klokslagen
volgen 2 minuten stilte en wordt “The last post” gespeeld. We ronden de herdenking af met een kranslegging.

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld maart:

→ € 43,01
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