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Agenda:
4 nov
6 nov
11 nov
12 nov
19 nov
21 nov
30 nov
4 dec

Open dag
Klassendoorbreking lampion
Sint Maarten
Studiedag team, kinderen vrij!
Schoolverpleegkundige groep 7
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Schreijer & Bouma)
Eerste advent
Sinterklaas op school!

Vreedzame school
Blok 6, We zijn allemaal anders.
- Overeenkomsten en
verschillen
- Samenwerken

“Trefwoord” deze maand:
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).
Een voorbeeld
Inhoud: Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte
voorbeeldfiguren.
Bijbel: Koning David; David en Batseba; David en Nathan (2 Samuël 1 t/m 19).

******************************************************************************************************
Een vriend is als…
Een vriend is als een muur,
hij staat beschermend om je
heen.
Is sterker dan de hardste steen.
Je voelt je niet alleen.
Een vriend is als een hond.
Verjaagt jouw bang zijn in de
nacht.
Zo slaap je rustig en heel zacht.
Je krijgt weer nieuwe kracht.

Een vriend is als de zon.
Hij zorgt voor warmte in de kou.
Hij straalt zijn gulle lach voor jou.
En blijft je altijd trouw.
Voor wie ben jij een vriend?
Een muur, een hond, een
zonnestraal?
Voor wie ben jij dat allemaal?
Voor wie ben jij speciaal?

Lampion
Aanstaande donderdagmiddag wordt weer een gezellige middag. We gaan met alle kinderen lampionnen
maken. Misschien komt u ook wel helpen….. Leuk!
Kinderpostzegels:
Deze week krijgen de kinderen van de bovenbouw de kinderpostzegels mee om uit te delen.
Een eigen school- en dorpsbibliotheek!
Bent u al wezen kijken en lenen in onze bibliotheek? Er staan genoeg boeken, de moeite waard om eens te
komen kijken en om door te vertellen, want er mag nog wel wat meer bibliotheekbezoek komen!
Voor de kinderen is de bibliotheek onder schooltijd op woensdag van 11.30-12.30 uur open.
Voor het dorp en omgeving is de bibliotheek op maandag of donderdag van 19.00 tot 20.00 uur open.
Maandag 3 en 24 nov. en donderdag 13 nov en 4 dec.
We willen uiteraard iedereen uitnodigen want de bibliotheek is er voor iedereen!

Open dag.
Op dinsdag 4 november van 14.30 – 17.30 uur vindt er op school een open dag plaats voor dorpsgenoten die
nog geen schoolkeuze hebben gemaakt.
Actie schoenmaatjes
Dit jaar doen wij als school met alle groepen weer mee aan de actie ‘Schoenmaatjes’.
Met deze actie van Edukans vullen kinderen in heel Nederland al 20 jaar een
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor een kind in een
ontwikkelingsland.
Alle oudste kinderen krijgen een schoenendoos mee van school. Deze mogen ze
thuis versieren en vullen. Uiterlijk maandag 17 november 2014 kan de gevulde doos
weer worden ingeleverd. De verzendkosten voor het versturen zijn € 6,00 per doos.
Ieder gezin is uiteraard vrij om mee te doen.
Wij hopen dit jaar weer veel kinderen blij kunnen maken met een mooi cadeau!
Vervolg andere schooltijden.
Voor de zomervakantie heeft u allemaal een enquête ingevuld over andere schooltijden. Een ruime meerderheid
was voor invoering van andere schooltijden. Er is echter nog geen duidelijke keuze voor het model
(continurooster of vijfgelijkedagenmodel).
U vindt bij deze informatiebrief een vragenformulier waarmee we de definitieve keuze voor het model willen
bepalen én inventariseren of er ook nog opvang-behoefte is. Alle gezinnen krijgen deze brief ook op papier!
Als commissie hebben we besloten om na de meivakantie te beginnen met een “opwarmertje nieuwe
schooltijden”.
Het “opwarmertje” is dat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de kinderen tussen de middag op school
blijven eten en dat ze dan ’s middags rond 14.30/14.45 uur uit zijn. De woensdag blijft zoals het nu is en op
vrijdag zijn de kleuters uiteraard gewoon vrij.
Ook voor deze opwarmperiode 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. Uiteraard wordt u hier tijdig over ingelicht, zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
We beginnen definitief met een nieuw rooster in het nieuwe schooljaar (september 2015).
EU-schoolfruit.
Dat is jammer. Hadden we ons aangemeld gaat het niet door. U heeft hier een mail over ontvangen. Wel hopen
we natuurlijk dat u fruit of groente meegeeft aan de kinderen. Want wij willen graag een gezonde hap
stimuleren.
Korfbal.
De komende maandagen zijn de kinderen van groep 3-8 aan het korfballen. Ze krijgen
hiervoor gastlessen van korfbalvereniging “De Lege Geaën”. Wat een leuk initiatief! Ook
de andere scholen in de regio krijgen gastlessen.
Het project wordt afgesloten op vrijdag 28 november met een heus korfbaltoernooi.
U mag daar vast komen aanmoedigen!
Mocht u willen helpen/rijden op 28 november geef dit dan door aan de groepsleerkracht.
12 november studiedag team, kinderen vrij!
Op 12 november hebben we een studiedag met het team, de kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten hebben het
die dag o.a. over: rekenen en groepsplan gedrag.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld oktober

→ € 29,95

VERJAARDAGEN IN NOVEMBER
10-11

Meester Johan

Op 6 december is Levi Buma jarig. Hij wordt dan 4 jaar.
Hij komt binnenkort al even proefdraaien op school. WELKOM!
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