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Agenda:
1 okt
5 okt
7 en 9 okt
9 okt
11-19 okt
21 okt
24 okt
30 okt
4 nov

Kinderboekenweek/opening bibliotheek
School-kerk-gezinsdienst
15 minutengesprekken
diplomering mediatoren
Herfstvakantie
Luizencontrole
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Taekema en Kramer)
MR/SAC/AC vergadering
Open dag

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:
Groot en klein
Inhoud: Over letterlijk groot en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de
verrassende kracht van het kleine.
Bijbel: Koning Saul; David tot koning gekozen; David en Goliath (1 Samuël 16 t/m 17).
Vrienden
Inhoud: Hoe je vrienden wordt, hoe je vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap
verandert.
Bijbel: Jonathan en David, twee vrienden; Saul vervolgt David; De dood van Saul en Jonathan
(1 Samuël 18 t/m 21).

******************************************************************************************************
David is de held
Daar komt Goliath aan,
gaat in het midden staan:
Ik ben de grootste!
Ik ben de sterkste!
Niemand kan mij aan!
Koning Saul, waarom doe je
niets?
En waarom zeg je niets?
Waarom ben je weggerend?
Koning Saul, waarom durf je niet?
En waarom vecht je niet?
Waarom zit je in je tent?

Koning Saul, waarom doe je
niets?
En waarom zeg je niets?
David zoekt een kleine steen.
Koning Saul, waarom durf je niet?
En waarom vecht je niet?
David doet het nu alleen.
Goliath valt op het veld.
Daar ligt hij: uitgeteld!
Niet meer de grootste!
Niet meer de sterkste!
David is de held!

Een eigen school- en dorpsbibliotheek!
Op 1 oktober is de dorpsbibliotheek geopend in aanwezigheid van de burgemeester. Hij was
zeer onder de indruk van het vele werk dat was verricht en dat allemaal zonder de hulp van
subsidie of bibliotheek  allemaal met vrijwilligers en giften. “Het enthousiasme straalt er van
af!” We hebben vanuit de ouders veel boeken gekregen en we hebben een
flinke hoeveelheid boeken ontvangen vanuit Aldeboarn. Geweldig. Hierdoor
hebben we nu een goed gevulde boekenkast met boeken voor zowel kinderen
als volwassenen. Dus de moeite waard om te komen kijken, lezen, lenen!
Openingstijden bibliotheek
Voor de kinderen is de bibliotheek onder schooltijd op woensdag van 11.3012.30 uur open.
Voor het dorp en omgeving is de bibliotheek op maandag of donderdag van
19.00 tot 20.00 uur open.
Maandag 6 okt, 3 en 24 nov. en donderdag 23 okt, 13 nov en 4 dec.
We hebben maar liefst 6 bibliotheekdames. (vrijwilligers!)
We willen uiteraard iedereen uitnodigen want de bibliotheek is er voor iedereen!

Feestdienst.
Op zondag 5 oktober hadden we in de kerk een school-kerk-gezinsdienst. Wat was er een goede en
gemoedelijke sfeer in de kerk, echt feest! Er waren veel kinderen en de kerk zat daardoor goed vol. Het thema
was feest en de verhalen gingen over David en Goliath. Er werd gezongen over dit thema en het verhaal was
mooi verbeeld d.m.v. foto’s. Kortom een geslaagde en feestelijke dienst.
Voor foto’s kunt u kijken op www.pkn-dlg.nl

Vervolg andere schooltijden.
Tijdens de informatieavond hebben we het gehad over “andere schooltijden”. Voor de zomervakantie heeft u
allemaal de enquête ingevuld en een ruime meerderheid was voor invoering van andere schooltijden. Er is
echter nog geen duidelijke keuze voor het model (continurooster of vijfgelijkedagenmodel).
Als commissie hebben we geopperd om evt. eerder te beginnen met een “opwarmertje nieuwe schooltijden”.
Want zo het nu lijkt beginnen we definitief met een nieuw rooster in het nieuwe schooljaar (september 2015).
Het “opwarmertje” is eigenlijk hetzelfde rooster zoals we die nu ook hebben, maar dan met een verkorte “tussende-middag-pauze” en iets eerder uit. Maar ook hiervoor moeten we natuurlijk uitzoeken of het wel haalbaar is.
Ouders moeten wellicht werk en/of oppas aanpassen en wij moeten als team ook bekijken hoe we e.e.a.
organisatorisch kunnen aanpassen. Dus genoeg werk voor team en commissie. Omdat we eerst willen
uitzoeken wat er aangepast moet worden, welk definitief rooster we kiezen en welke opvangmogelijkheden
nodig zijn is een start na de kerstvakantie of voorjaarsvakantie te snel. Daarom zal, als alles geregeld is, het
opwarmertje na de meivakantie zijn. Uiteraard wordt u hier tijdig over ingelicht, zodat u niet voor verrassingen
komt te staan.
U kunt bij de volgende informatiebrief een vervolg-vragenformulier verwachten waarmee we de definitieve keuze
voor het model willen bepalen en inventariseren of er ook nog opvang-behoefte nodig is.

De Dag van de leraar.
Op 5 oktober is het de dag van de leraar. Een bijzondere dag om bij stil te staan.
Natuurlijk doet PCBO Leeuwarden dat ook. Alle leerkrachten hebben het boekje “Jij
bent Jij” gekregen, om zo te onderstrepen hoe bijzonder de leraren zijn.
En natuurlijk om hen te bedanken!
Ook hier in Tersoal hebben we een betrokken en enthousiast team.
Bedankt juffen en meester!

Schoolfotograaf:
Begin september zijn er weer schoolfoto’s gemaakt. U kon deze keer de foto’s digitaal bestellen, dus
gemakkelijk voor thuis en voor school. Opvallend was dat er weinig portretfoto’s zijn besteld. Het is onduidelijk
waardoor dat komt. Was de manier van bestellen niet duidelijk of was er een andere reden (bv. kwaliteit). Zou u
dit nog kunnen doorgeven aan school of aan de groepsleerkracht, dan nemen we dit mee in de evaluatie.
Herfstvakantie en luizencontrole.
De herfstvakantie is van 11 t/m 19 oktober. Laten we hopen dat het weer zo mooi blijft, zodat we kunnen
genieten. Na de vakantie is er weer schoolbrede luizencontrole. Tijdens de laatste controle waren we nog niet
geheel luizen/neten vrij. Blijft u zelf ook goed controleren?
Opendag voor Peuters.
Op dinsdag 4 november is op school een open middag voor peuters en hun ouders. Na schooltijd is er
algemene informatie over de Reinbôge. En u kunt onder schooltijd ook rustig een kijkje nemen. Een kijkje in de
klassen, in de peuterspeelzaal en natuurlijk ook in onze bibliotheek.
O, ja. Dit is een speciale open middag, maar uiteraard staat onze deur altijd open.

15 minutengesprekken en huisbezoeken.
Deze week zijn de 15-minutengesprekken. U heeft hier een uitnodiging voor gekregen. In oktober en februari
vinden de 15-minutengesprekken plaats. (Voor de groepen 1, 4 en 6 worden deze gesprekken in oktober echter
gecombineerd met een huisbezoek.) Kort en bondig wordt in zo’n gesprek de voortgang in ontwikkeling
besproken van uw kind, maar vooral ook de beleving op school en thuis. Ook kunt u het werk van uw kind
bekijken. Zonodig wordt een extra afspraak gemaakt als er zaken zijn die een wat uitgebreider bespreking
vereisen. Om niet alleen te informeren, maar juist ook om ons nog meer te kunnen verplaatsen in het kind en
zijn/haar verhalen, houden we rond de herfstvakantie ook huisbezoeken. Het praktisch haalbare aspect speelt
hierbij natuurlijk ook een rol en daarom houden we de huisbezoeken in de groepen 1, 4 en 6.

EU-schoolfruit.
We hebben school aangemeld voor het EU-schoolfruitprogramma én we mogen
meedoen! Dat is goed en gezond nieuws. EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die
leerlingen een gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en groente:
drie stuks per leerling per week, 25 weken lang. (Ouders hoeven die dagen geen
fruit mee te geven) Tijdens de 25 weken schoolfruit geeft de school EUSchoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Zien eten, doet eten!
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente.
Dat is lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen.
In de praktijk blijkt: zíen eten, doet eten. Ook als kinderen nog geen grote
smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee.
Het project “EU-schoolfruit” begint in de eerste week (week 45) van november.
U krijgt binnenkort meer informatie. Kijk ook eens op www.euschoolfruit.nl

NB:

- Op 12 november hebben we weer een studiedag met het team, de kinderen zijn dan weer vrij.
- Op de volgende pagina staat nog een nieuwsbericht van de GGD (schoolarts). Goed om te lezen.

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld september → € 38.93!!
VERJAARDAGEN IN OKTOBER
01-10 Ype Meindert Zeilstra
05-10 Anthe Boonstra
06-10 Benthe Holtrop
09-10 Sander Kramer
13-10 Jacob Bouma
21-10 Idse de Boer

2
7
2
3
2
8

Op 29 oktober is Siem Jacob Duiker jarig. Hij wordt dan 4 jaar.
Hij is nu al aan het proefdraaien op school en zal eind oktober dan ook naar school gaan. WELKOM!

K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

Aan de ouders/verzorgers van de Reinbôge

GGD Fryslân plant preventieve gezondheidsonderzoeken op andere wijze
Alle 5-jarigen en de leerlingen uit groep 7 komen in aanmerking voor een preventief
gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/-verpleegkundige van GGD Fryslân. (zie ook uw
schoolgids)
Vanaf half oktober gaat de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg werken met een digitaal
plansysteem voor de gezondheidsonderzoeken. De assistente van de Jeugdgezondheidszorg
spreekt met school een datum af voor de onderzoeken. Indien uw kind of kinderen daarvoor in
aanmerking komt of komen, ontvangt u als ouder(s) of verzorger(s) thuis een uitnodiging voor
dit onderzoek, met vermelding van datum, tijdstip en locatie.
De nieuwe werkwijze wordt als eerste bij de onderzoeken van groep 7 ingevoerd.
U ontvangt als ouder/verzorger de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek niet meer via
school, maar rechtstreeks van de GGD op uw huisadres. Houdt u er rekening mee dat
onderzoeken voor leerlingen van groep 7 verspreid over het jaar gepland kunnen worden.
Mocht u op het aangegeven tijdstip verhinderd zijn, dan kunt u op school de oproeplijst
raadplegen om te ruilen met een andere ouder. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact
opnemen met de JGZ-assistente om de afspraak te verplaatsen.
In de loop van het schooljaar worden ook de uitnodigingen voor de onderzoeken 5-jarigen op
deze wijze verstuurd.
Daarnaast worden er ook kinderen uitgenodigd voor een controle-onderzoek. Dit controleonderzoek vindt plaats bij de jeugdarts of bij de doktersassistente. Om deze afspraak
eventueel te verplaatsen, dient u contact op te nemen met de JGZ-assistente. Ruilen op
school is daarbij niet mogelijk.
Meer informatie treft u te zijner tijd aan in de uitnodigingsbrief. Voor eventuele vragen kunt u
altijd contact opnemen met de JGZ-doktersassistente van uw school.

GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, Leeuwarden
Tel. 058 - 2334334
E-mail: ggd@ggdfryslan.nl
Website : www.ggdfryslan.nl/jgz
De schoolarts is Sytske Sijtsema
De schoolartsassistente is Ingrid Holkema, tel. 088-2299359.

