School, € 847, speeltoestel, afval en bibliotheek
December was een bijzondere maand

Themaweken:

(kijk op website en https://twitter.com/reinboge)
Sinterklaas was op school. Eerst een vreemde Sint 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, leerkrachten en dorpsgenoten
die actief hebben geholpen in deze bijzondere maand
willen we dan ook bijzonder hartelijk bedanken!

Afval (NederlandSchoon  TersoalSchoon)
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 de themaweken (10-21 febr) is daarom: Afval!
Ook willen we graag een soort van “Himmeldei” in het
dorp organiseren en willen we stil staan bij
Valentijnsdag. (een liefdesverklaring voor de natuur?)

Oud papier  Nieuw speeltoestel!
Elke maand wordt er oud papier opgehaald. Dit is een
mooi extraatje voor school. Een groot gedeelte
gebruiken we voor pleininrichting. minutengesprekken.
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.

Een dorpsbibliotheek?
1500 boeken! Lezen, lezen lezen!
Van een gulle gever uit Aldeboarn, hebben we 1500
boeken gekregen. Geweldig! Het zijn supergeschikte
boeken voor een (dorps-)bibliotheek. Daar werden ze
ook voor gebruikt in Aldeboarn.
Een bibliotheek voor alle leeftijden!
We willen graag in school een bibliotheekje beginnen.
We hebben met deze 1500 boeken en de al eerder
geschonken boeken al een flinke voorraad.
We hebben in school wel een geschikte plek, maar
dan moet er wel iets veranderen. Er moeten
bijvoorbeeld boekenkasten geplaatst worden. (Hé,
misschien heeft u thuis nog wel een mooie
boekenkast, of een stevig rek voor aan de muur?)
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 binnenkort onze
dorpsbibliotheek kunnen openen.
groet van: KNS ‘de Reinboge’ (Ook op twitter).

www.dereinboge.nl

