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Agenda:
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
4 juli
18 aug

Inspectie
Musical/afscheid groep 8
Pleinfeest
Laatste schooldag
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Hibma en de Vries)
Eerste schooldag

Vakantie!

“Trefwoord” deze maand:
Slotweek
Bijbelverhaal onderbouw: Afscheid van het badhuis (Johannes 5, 1-18)
Bijbelverhaal midden- en bovenbouw: Het gevonden schaap (Lucas 15, 1-7)

******************************************************************************************************
Kijk eens naar het jaar
Kijk eens naar het jaar,
het is bijna voorbij.
Strakjes zijn we
één, twee, drie, vier,
vijf, zes weken vrij.

We zongen met elkaar
en we hoorden een verhaal.
We vierden kerstfeest in de
school,
wat leuk toch allemaal!

Kijk eens naar het jaar,
het is bijna voorbij.
Strakjes zijn we
één, twee, drie, vier,
vijf, zes weken vrij.

We zaten in de kring
en we speelden op het plein.
En Sinterklaas kwam in de klas,
dat was ook heel erg fijn.

Het ging ook weleens mis:
er was ruzie op de gang.
We maakten dat gelukkig goed,
het duurde niet zo lang.

We leerden van elkaar,
ik van jou en jij van mij.
We gaan straks naar een
nieuwe groep,
maar eerst hebben we vrij.

Inspectiebezoek “een voorbeeld-kleine-school!”
Het was vandaag voor ons een bijzondere dag. De inspectie kwam langs voor haar vierjaarlijks onderzoek. Altijd
weer een spannend meetmoment, hoewel we het wel met vertrouwen tegemoet keken. We hebben net de
uitslag gekregen, het rapport volgt uiteraard nog, maar we blijven groen! We zijn dus een goede school. Sterker
nog de inspecteur schreef ons bij in zijn lijstje met goede kleine scholen! “Petje af” zei hij!
Op alle hoofdonderdelen (Opbrengsten, Zorg en begeleiding, Kwaliteitszorg en Wet- en regelgeving) waren we
voldoende! Uiteraard waren er ook een paar aandachtspunten, die we van harte meenemen. Deze
ontwikkelpunten betroffen met name de evaluatie. Maar de inspectie ziet een betrokken, hardwerkend team die
weet wat ze doen! Dus gefeliciteerd!
Uitslag enquête schooltijden
Vorige maand heeft u allemaal een enquête ingevuld over : nieuwe schooltijden. Veel gezinnen hebben de
enquête ingevuld, waarvoor onze dank, want daardoor is het een representatief onderzoek geworden.
Van de 28 formulieren hebben we 24 teruggekregen (86%). Van die 28 ingeleverde formulieren waren 24 vóór
verandering van schooltijden en 4 tegen. (dus dat is 83 % voor verandering) Dat is een ruime meerderheid.
Hiermee kunnen we volgend jaar aan de slag. De nieuwe-tijden-commissie zal zich volgend jaar dan ook buigen
over de invoering van nieuwe schooltijden. Het percentage “5 gelijke-dagen-model” en “continurooster” lag heel
dicht bij elkaar. Dit zal komend jaar nader bekeken worden.
Na de vakantie beginnen we uiteraard nog met onze huidige schooltijden, maar komend schooljaar zal een plan
en een tijdpad worden opgesteld om nieuwe schooltijden in te voeren.
Jaarafsluiting
We zijn al bezig met de jaarafsluiting. Het pleinfeest én de musical. De musical is op woensdag 2 juli.
De kinderen van groep 6/7/8 zijn er klaar voor en hebben er veel zin in. U komt toch ook?
Op donderdag 3 juli hebben we ons pleinfeest. U heeft hier al een uitnodiging voor ontvangen! Veel plezier.

Nog net een luizenberichtje voor de vakantie…..
Vandaag kregen we een melding van luizen bij een gezin in de middenbouw. Ze hebben inmiddels actie
ondernomen, maar het is uiteraard ook goed dat jullie het weten en dat jullie thuis ook een extra controle doen.
Zomervakantie en het ga je goed!
Team, kinderen en oudergeledingen wensen jullie uiteraard een goede zomervakantie toe! Geniet er van. En we
zien iedereen weer op 18 augustus terug. Nou ja, iedereen…. Er gaat natuurlijk ook een flinke groep kinderen
van school af. Zij vertrekken naar een andere (voortgezet onderwijs) school. Een nieuwe fase in hun leven.
Vakantie is ‘met een rugzakje’ op reis gaan. Wij hopen dat wij als de Reinbôge het rugzakje goed gevuld
hebben, maar dat er nog genoeg ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.
We wensen de vertrekkende leerlingen dan ook alle goeds toe!

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld juni:

→ € 30,80

VERJAARDAGEN IN JULI
01-07 Ruben Buma 2
05-07 Rimmer Jansma 6
14-07 Mirthe Dijkstra 8
17-07 juf Herma en juf Wendy
23-07 Sijtske Seffinga 6
26-07 Joppe van de Put 8
27-07 Myrthe Maria Vermaning 8
AUGUSTUS
02-08 Hessel Jansma 1
15-08 Jinke Boonstra 4
22-08 Djura Kiestra 3
29-08 Ilse Mare Bokma 2
31-08 Fleur de Vries 8
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