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Agenda:
1 sept
2 sept
9 sept
17 sept
24 sept
25 sept
26 sept
30 sept

Informatieavond
Extra luizencontrole
Schoolfotograaf
Studiedag team, kinderen vrij
Kinderpostzegels
diplomering mediatie Vreedzame school
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. De Groot en Zeilstra)
MR/SAC/AC vergadering

Vreedzame school
Blok 5, We dragen allemaal een
steentje bij.
Leerlingen leveren een actieve
bijdrage aan de gemeenschap die
de groep is. (samenwerken, helpen)

“Trefwoord” deze maand:
De Verhalenboom
Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen
met een verhaal doen. (Lucas, Richteren en Johannes)
Discipline
Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk
maakt. (Hanna, Eli en Samuël)

******************************************************************************************************
Daarom ben ik hier
Soms wil ik iets graag,
maar ik kan het niet goed.
Dan leer ik en leer ik en leer...
tot ik weet hoe het moet.

Delen is lastig,
dat lukte niet gauw.
Nu deel ik mijn dropjes
en smul ik met jou.

Spelen met vriendjes,
ik wilde het wel.
Het is me gelukt en
nu doen we een spel.

Soms wil ik iets graag,
maar ik kan het niet goed.
Dan leer ik en leer ik en leer...
tot ik weet hoe het moet.

Schrijven was eerst nog
gekras op papier.
Nu schrijf ik mijn naam op,
met heel veel plezier.

Wachten duurt lang, want
wat stond er een rij!
Maar ‘k gil van plezier nu
ik eindelijk glij.

Soms wil ik iets graag,
maar ik kan het niet goed.
Dan leer ik en leer ik en leer...
ik ga door
tot ik weet hoe het moet.

Het nieuwe jaar is weer goed begonnen, informatieavond.
Op maandag 18 augustus kwamen alle kinderen weer vrolijk op school. Iedereen had een goede vakantie
gehad. Dit kunnen we ook zien en lezen aan de tekeningen en de verhaaltjes die de eerste dag zijn gemaakt.
Wij hopen dat dit jaar weer een prima jaar wordt. We zijn begonnen met 35 kinderen. Dit is wel een laag aantal,
er zijn gelukkig nog wel wat kinderen bij de peuters. We hopen natuurlijk wel weer op groei.
Gisteravond hadden we informatieavond. U hebt kunnen horen wat de belangrijkste ontwikkelingen voor dit
schooljaar zijn op schoolniveau, maar ook op klassenniveau. Wij hebben zin in dit jaar. Jullie ook?
Bedankt.
In de laatste schoolweek hadden we een geweldig relaxed pleinfeest. Kamperen, op de fiets of met een prachtig
versierde kar naar Poppenwier om een ijsje te eten, spelletjes, BBQ,
Het voelde als vakantie en de sfeer was prima. Alle (AC) ouders die hebben geholpen: Bedankt!
Het ga je goed!
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van verschillende leerlingen. U heeft dit kunnen lezen in de
laatste nieuwsbrief van voor de vakantie. Vlak voor de vakantie werd echter bekend dat ook de kinderen van
familie Boterhoek onze school gingen verlaten. Syb gaat nu net als zijn broer Steffen in Sneek naar de
Súdwester en Anna gaat, omdat hier geen meisjes in haar groep zaten, naar Sybrandabuorren. Jammer.
Natuurlijk wensen we hen ook alle goeds toe en veel plezier op de nieuwe school.

Gymnastiek.
Op maandag hebben de midden- en de bovenbouw gymnastiek. We gaan hiervoor naar de gymzaal in
Sybrandabuorren. Dit jaar gaat groep 3/4/5 ’s ochtends en groep 6/7/8 op de middag. Vergeet de gymkleren en
de fiets niet. Het vervoer (MB) is altijd wel weer een geregel. Maar dit jaar wordt dit iets makkelijker. Van oktober
tot april gaat de middenbouw namelijk met “gemeentevervoer” (taxibusjes). Dit wordt geregeld door onze nieuwe
gemeente. Dat is fijn! In de overige maanden gaan de kinderen op de fiets. Groep 3 wordt in het begin nog met
de auto (via hulpouders) gebracht. Met slecht weer gaan we op zoek naar een
alternatief (bv. met de bus of in het speellokaal)
Onze bibliotheek gaat bijna open!
De bieb is al klaar en de kinderen lezen ook al boeken, maar er is nog geen officiële
opening geweest. De bibliotheek ziet er mooi uit en de meeste boeken zijn inmiddels
ingedeeld op niveau. De bibliotheekcommissie is hier druk doende mee.
Bedankt hiervoor, want daardoor kunnen we bijna open!
De bibliotheek zal, hoe kan het ook anders, tijdens de Kinderboekenweek op
1 oktober feestelijk geopend worden. Dan doen we ook iets met de verhalen uit de
eerste schoolweek. Een uitnodiging volgt later.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 9 september komt de schoolfotograaf. Gelukkig wordt het deze week mooi weer, zodat alle kinderen
weer een gezonde kleur hebben. Als ze ook nog mooie vrolijke kleren aan doen, wordt het een geslaagde foto.
Natuurlijk mogen ook weer jongere broertjes en zusjes op de foto.
De fotograaf begint om half 9 en zal starten met het maken van deze foto’s.
Studiedag op 17 september, kinderen zijn vrij.
Op woensdag 17 september zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan namelijk een studiedag. Zij gaan zich dan
verdiepen in de didactiek en de klassenorganisatie bij het rekenonderwijs.
Vreedzame school en mediatietraining.
Net als elk jaar worden er weer een paar kinderen van de bovenbouw opgeleid tot mediator. Ze kunnen zichzelf
hiervoor aanmelden. Op 25 september is de diplomering. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is
mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden
ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.
Luizen.
Vervelende kriebelbeestjes gesignaleerd. In de eerste week na de zomervakantie was natuurlijk weer
luizencontrole. In de bovenbouw zijn toen neten/luizen geconstateerd. Uiteraard zijn de betreffende gezinnen op
de hoogte gebracht en deze week is er een her-controle. Laten we hopen dat we de kriebelbeestjes onder
controle krijgen. Daar kunt u zelf ook wat aan doen. Controleert u ook regelmatig thuis (kammen). U kunt
informatie op onze website vinden.
Kinderpostzegels.
Vanaf 24 september komen de kinderen van groep 7 en 8 weer langs met
kinderpostzegels. U koopt ze toch ook weer. Ze zien er leuk uit en u steunt een
goed doel!
O ja, en weet u het nog. Elke maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen voor de zending. Zo
steunen we als school ook goede doelen. In de schoolgids meer hierover…..
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld augustus:

→ € 9,30

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
04-09 Femke de Groot 4
Op 15 september is Foke Marij Bakker jarig. Zij wordt dan 4 jaar.
Ze is nu al aan het proefdraaien op school en zal halverwege september
dan ook naar school gaan. WELKOM!
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