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Agenda:
6 mei
9 mei

11 mei

Luizencontrole
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Jansma Westerein
en fam. Dijkstra Marsherne)
Moederdag

12 mei

Schoolbegeleidster / invalmeester

13 mei
21 mei
22 mei
28 mei
29/30 mei

Juf Wieke afwezig i.v.m. ICT / invalmeester
Groep 1 en 2 vrij
Schoolreis alle groepen
meester- en juffenfeest
Hemelvaart, vrij

“De Vreedzame School”:
We hebben hart voor elkaar
- De kinderen leren zich in te leven in de
gevoelens van anderen.

“Trefwoord” deze maand:
Oefenen
Inhoud: Oefenen is je voorbereiden, moeite doen en fouten mogen maken. Over het inoefenen
van schoolse vaardigheden en het groeien in levensvaardigheid.
Bijbel: Door de Rietzee, Het water van Elim, Het gouden kalf, De twaalf spionnen (Exodus 14
t/m 32; Numeri 13 en 34).
Vanaf 26 mei: 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: Hemelvaart, Pinksteren, De Tien Woorden (Handelingen 1 en 2; Exodus 19 en 20).

******************************************************************************************************
Je oefent voor van alles
1. De tafels één tot vijftien.
Heb jij ze goed geleerd?
Ik heb heel vaak geoefend.
Toch gaat het soms verkeerd.
Refrein 1
Je oefent voor van alles:
een dag, een week, een jaar.
‘t Moet wel de moeite waard zijn,
want oefenen is zwaar.
2. Straks sta ik in de spotlight.
Ik dans soms op één been.
We hebben veel geoefend,
maar nu sta ik alleen

4. Soms zit het lelijk tegen.
Je kijkt en loopt bedrukt
teleurgesteld te balen
omdat het je niet lukt.
Refrein 2
5. Niet alles hoeft geoefend.
Het gaat spontaan vaak goed.
Want als je je gevoel volgt,
dan weet je hoe het moet.

Respect
Refrein 1
3. Hoe zeg ik haar: ‘Het spijt me.
Het was niet zo bedoeld.’
Ik heb het zelfs geoefend.
Of zij het ook zo voelt…?
Refrein 2
Je oefent voor van alles:
een dag, een week, een jaar.
Maar: oefenen in menszijn
daar ben je nooit mee klaar.

Ik wil graag dit,
ik wil graag dat.
Maar jij? Vind jij dat ook wel wat?
Jij bent niet ik.
Ik ben niet jij.
Maar ik luister naar jou.
Luister jij ook naar mij?
RESPECT... HÉ!
RESPECT VOOR TWEE!
HÉ! DOE MAAR MEE!

Verkeersexamen; de kinderen van groep 8 hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald. Van harte!
Paasviering; na het paasverhaal te hebben gehoord in eigen klas,
hebben we gezamenlijk gegeten… Daarbij stond het verhaal van
Duuk en Prachtvogel centraal.
Op goede vrijdag heeft JanTjalling flink de handen uit de mouwen
gestoken; er zijn prachtige boekenwanden gemaakt voor de bieb!
Hij heeft hierbij hulp gehad van Jorrit Kiestra. Heren, enorm bedankt!
De kinderen maken er al gebruik van, maar we hopen snel de bieb
voor alle leeftijden te kunnen openen. Daarnaast staat de
basketbalpaal weer overeind.
Luizencontrole; we zijn al een tijd luisvrij, houden zo! Voor de dames
die elke keer weer klaar staan voor deze controle, dank jullie wel!
Koningsspelen; het sportveld in Sibrandabuorren was op 25 april behoorlijk oranje gekleurd. Binnen het thema
‘Highlandgames’ zijn de kinderen van de Twatine en de Reinbôge geweldig met elkaar bezig geweest. Zie de
foto’s op de website!
4 mei; de herdenking is fijn verlopen en goed bezocht. De nabestaanden van Durk Dijkstra waarderen dit.
Hieronder de tekst van het lied:
Zet je licht niet weg in het donker,
Verstop het niet in de nacht.
Want we kunnen jouw stralen niet missen.
Er is altijd iemand die erop wacht.
Want een mens heeft veel te geven.
Mooie dromen. Echte vragen:
‘Waarom ben je zo alleen?
Heb je ‘t koud of wil je schuilen?
Voel je dat je hard moet huilen?’
Ik ben bij je en misschien…
wordt het warmer om je heen.

Want een mens heeft veel te
delen.
Lieve liedjes. Leuke grappen
en plezier voor iedereen.
Lijkt er niets meer te gebeuren
dat je leven mooi kan kleuren?
Ik ben bij je en misschien…
wordt het lichter om je heen.

Vanaf 26 mei komt Emma Brecht bij ons op school. Ze is al aan het proefdraaien. We wensen haar een fijne tijd
toe bij ons op school, welkom!
Schoolreis:
Alle groepen hebben een ééndaags schoolreisje op donderdag 22 mei. Leuk! Binnenkort hoort u hier meer over, blijft het nog
even een verrassing....
Wel is het handig dat u vast het schoolreisje gaat betalen. Dit jaar zijn de kosten voor iedereen gelijk. Voor alle kinderen
moet €17 worden betaald.
Wilt u dit voor 15 mei overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0 330805568 (KNS De Reinbôge) onder vermelding van
schoolreisje en naam/namen kind.
Alvast bedankt én krijg alvast zin in het schoolreisje, het wordt dit jaar echt leuk!

Meester- en Juffenfeest
Woensdag 28 mei geven de juffen een feestje. Het thema voor deze dag is ‘mode’. De kinderen mogen niet
verkleed komen en hoeven ook geen fruit of drinken mee!
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld april:

→ € 23,20

VERJAARDAGEN IN MEI
03-05 Klaas Jan Kramer
09-05 Jurjen Hiemstra
10-05 Anna Boterhoek
16-05 Gerben Jansma
28-05 Roan Schreijer
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