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Agenda:
“De Vreedzame School”:

9 juni

LOVS Toetsweken
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. v/d Hem en Seffinga)
Pinksteren (kinderen vrij)

10 juni

Studiedag (kinderen vrij)

15 juni
24 juni
24 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
4 juli

Vaderdag
Rapporten mee
Ledenvergadering PCBO e.o.
Inspectie
Musical/afscheid groep 8
Pleinfeest
Laatste schooldag
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Hibma en de Vries)

- De kinderen leren zich in te leven in de
gevoelens van anderen.

begin juni
6 juni

We hebben hart voor elkaar

“Trefwoord” deze maand:
Respect
Inhoud: Over respectvol omgaan met de dingen in onze leefomgeving en met mensen, hun
overtuigingen en hun geloof. Over regels die respectvol gedrag ondersteunen.
Bijbel: Pinksteren, De Tien Woorden (Handelingen 1 en 2; Exodus 19 en 20).
Op je sterkst…
Inhoud: Wanneer ben je op je sterkst? Hoe gewoon is geweld? Over het serieus nemen van
geweld zonder het als vanzelfsprekend te beschouwen.
Bijbel: Verhalen rondom Simson. (Rechters 13-16)

******************************************************************************************************
Kracht van de wind
Ik ben de wind,
je kunt mij horen.
Ik fluister in jouw oren
en jíj springt overeind.
Dank je wind.
Wat goed bedacht!
Is dat jouw kracht?
Ben jij het duwtje in mijn rug?

Ik ben de wind,
je kunt mij horen.
Ik klapper in jouw oren.
Jíj staat in vuur en vlam.
Dank je wind.
Wat goed bedacht!
Is dat jouw kracht?
Ben jij het duwtje in mijn rug?
Ik ben de wind…

Wat was mei weer een bijzondere maand. Heeft u het wat gevolgd op twitter?
In het bijzonder wil ik noemen: De geslaagde schoolreisjes en het juffenfeest. Alle ouders, kinderen en
leerkrachten bedankt!

Pinksteren
Op maandag 9 juni hebben de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. Natuurlijk staan wij als school ook stil bij de
verhalen rondom Pinksteren en vieren we dit in de klas.
Studiedag team
op dinsdag 10 juni hebben de kinderen nog vrij. Het team heeft dan namelijk een studiedag. We hebben het
deze dag o.a. over onze ontwikkelingen van dit jaar rondom de 1-zorgroute (bv. klassenorganisatie,
groepsplannen…) en zetten nog even de puntjes op de i. Daarnaast hebben we het over komend schooljaar en
kijken naar ons zelf? (Teachers-succes-scan) Wat zijn onze ontwikkelpunten? Hoe ziet de formatie eruit?
Jaarafsluiting
We zijn al bezig met de jaarafsluiting. Het
pleinfeest én de musical. U weet de musical
is op woensdag 2 juli. De kinderen van
groep 6/7/8 zijn al druk aan het oefenen en
hebben er veel zin in. U komt toch ook?
School weer netjes in de verf!
Wat is de school weer opgefrist. De hele
school is buitenom geverfd en opgeknapt.
Dit was ook wel nodig. De Reinbôge straalt
weer. In de zomervakantie zal onze
verwarmingsketel vervangen worden. Dus
we zitten er voor de komende jaren weer
warmpjes en kleurrijk bij. PCBO
Leeuwarden e.o. en schildersbedrijf
Tiemersma bedankt!

1 juli komt de inspecteur.
In de laatste schoolweek krijgen we bezoek van de inspectie van onderwijs. Hij zal een regulier 4-jaarlijks
onderzoek doen en kijkt naar de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Hij komt op dinsdagochtend 1 juli.
Ons vorige inspectiebezoek was in 2010, we waren toen “groen”  voldoende. We zien ook dit inspectiebezoek
met vertrouwen tegemoet. (maar het blijft toch ook altijd wel wat spannend)
Een nieuw rooster?
Deze week ontvangt u een brief en een enquête over wel/niet invoeren van een nieuw rooster, wat vindt u? We
gaan nu peilen en dan volgend schooljaar wellicht aan het werk met de nodige voorbereidingen. We hopen op
een zo hoog mogelijk respons. In de bijlage zit nog een keer de presentatie van de ouderavond.
Vreedzame school (ouderbijeenkomsten).
We hadden dit jaar eigenlijk ook ouderbijeenkomsten gepland in het kader van de vreedzame school (ouders
opleiden tot mediator). Dit is er helaas niet van gekomen. We hebben in de groepen en op school wel andere
belangrijke zaken rondom de vreedzame school opgefrist. Bv. een herkenningsplek in de hal.
Onze ontwikkelingen rondom de vreedzame school gaan namelijk wel door en we staan nog volop achter dit
concept. Vorige week is de vreedzame school ook “goedgekeurd” door het ministerie als één van de negen
goede programma’s tegen pesten. Een goede “vreedzame” en veilige sfeer op school is hierin een belangrijke
voorwaarde. Dáár hebben we dit jaar dan ook weer aan gewerkt. Door veranderingen op school vraagt dit soms
ook extra aandacht. Hierdoor zijn de ouderbijeenkomsten opgeschoven, maar we nemen ze mee naar volgend
schooljaar. Want: it takes a village to raise a child!
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld mei:

→ € 28,85

VERJAARDAGEN IN juni
03-06 Juf Anita
08-06 Jacob Jansma
8
10-06 Hinke Agricola
8
16-06 Klaske Boterhoek (schoonmaak)
23-06 Juf Wieke
29-06 Jelle Thomas Zeilstra 2
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