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Agenda:
4 dec
5 dec
9 dec
16 dec
18 dec
18 dec
19 dec
19 dec
19 dec

Sinterklaas op school (14.15 u. uit)
Eerder uit, eten op school. (14.15 u.)
MR/SAC/AC overleg
Kerststukjes maken
Kinderen zijn eerder uit (14.15 u)
Kerstviering in kerk, inloop 16.15
Laatste rots en watertraining
Eerder uit (14.15)
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Kooistra en Hiemsta)
20 dec-5 jan Kerstvakantie
6 jan
Luizencontrole

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

“Trefwoord” deze maand:
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).
Herbergen
Inhoud: Over het bieden van onderdak, veiligheid en geborgenheid.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).

******************************************************************************************************
Dank je voor dit warme licht

Eerste kaars, wat wil jij zeggen
als je branden gaat?
Zie jij in je mooiste dromen
dat de vrede nu zal komen?
Dank je voor dit warme licht.

Stap voor stap
en week voor week
komt kerst dichterbij.
Stap voor stap
en week voor week
voor jou en mij.

Tweede kaars, wat wil jij zeggen
als je branden gaat?
Krijgt wie honger heeft weer eten?
Laat jij dat met Kerstmis weten?
Dank je voor dit warme licht.

Vierde kaars, wat wil jij zeggen
als je branden gaat?
Kunnen wij nu echt gaan hopen:
niemand buiten, deuren open?
Dank je voor dit warme licht.

Derde kaars, wat wil jij zeggen
als je branden gaat?
Komen nu de goede tijden?
Hoeft geen kind meer kou te lijden?
Dank je voor dit warme licht.

Grote kaars, wat wil jij zeggen
als je branden gaat?
Is het kerstkind nu gekomen?
Blijft het nu niet meer bij dromen?
Dank je voor dit warme licht.

Sinterklaas
Natuurlijk komt Sinterklaas ook weer op de Reinbôge. We verwachten hem donderdag 4 december
om 9.00 uur. Komt u ook kijken? Hij begint bij de peuters en daarna gaat hij langs de verschillende
klassen. Het wordt vast weer een gezellige dag. Ik hoop dat hij ook weer zijn vrienden, de zwarte
pieten, heeft meegenomen. De AC heeft het weer prima voorbereid.
Denkt u erom dat we op 4 en 5 december continurooster draaien.
Kinderen moeten een lunchpakket meenemen en we komen om 14.15 uur uit.
25 cadeautjes / 25 gevulde schoenendozen!
Niet alleen onze kinderen krijgen een cadeau…..U hebt er met elkaar voor gezorgd dat er weer 25 goed gevulde
en mooi versierde schoenendozen zijn. 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.
De dozen worden op 19 december naar het inleverpunt in Drachten gebracht. Bedankt!

Kerststukjes
Op dinsdag 16 december gaan we weer met de hele school kerststukjes maken. Kunt u een bakje, oase, kaars
en groen aan uw kind meegeven? Gezellig. Lekkere sfeer en dennengeur in de school.
Kerstviering, kerstmusical!
Op donderdag 18 december voert de Reinbôge een heuse kerstmusical uit. De
kinderen van de middenbouw zijn al druk aan het oefenen, hun klas is één en al decor.
Ook de andere groepen oefenen al liedjes, want er wordt natuurlijk veel gezongen in
de kerstviering: Janno en het Kerstgeheim. De musical hoort bij onze methode
Trefwoord en bij het thema “Herbergen”. Herbergen is, kort samengevat, veiligheid
bieden aan de vreemdeling door hem een dak boven het hoofd en eten en drinken te
verschaffen. Uiteraard willen we jullie ook van harte uitnodigen. De inloop is vanaf
16.15 uur, zodat we echt 16.30 uur kunnen starten.
Korfbalkampioen!
De afgelopen maandagen waren de kinderen van groep 3-8 aan het
korfballen. Ze kregen gastlessen van korfbalvereniging “De Lege Geaën”.
Wat een leuk initiatief!
Ook de andere scholen in de regio kregen gastlessen.
Het project werd op vrijdag 28 november
afgesloten met een heus korfbaltoernooi.
De Reinbôge heeft het prima gedaan!
De kinderen van groep 5 en van 7/8 zijn kampioen
geworden. Gefeliciteerd.
Laatste les “Rots en Water” groep 3/4/5.
Op vrijdag 19 december hebben de kinderen van groep 3/4/5 de laatste les van ‘Rots en Water’. De afsluitende
les waarbij ze laten zien hoe ze aan hun zelfvertrouwen, veiligheidsgevoel en communicatieve vaardigheden
hebben gewerkt en waarbij ze het plankje doorslaan. Uiteraard worden de ouders van deze kinderen
uitgenodigd om bij deze bijzondere les aanwezig te zijn. De les is direct aansluitend aan de kleine pauze, dus
om 10.30 uur.
*In een eerdere mail stond dat de afsluitende les een week eerder was, maar vanwege het korfbaltoernooi is het een weekje opgeschoven.

Uitslag vervolg-enquête, nieuwe tijden.
Van de 23 ingeleverde formulieren waren 15 gezinnen voor het continurooster (dus met vrije woensdagmiddag)
en 8 gezinnen voor het vijf-gelijke dagen model.
Vanuit deze uitslag wordt een advies uitgebracht naar de MR, die vervolgens de definitieve keuze maakt.
Ook worden uiteraard alle opmerkingen rondom “opvang” meegenomen.
Continurooster i.v.m. feestdagen: 4, 5, 18 en 19 december (zie mail)
GGD INSPECTIE PEUTEROPVANG
Op donderdag 13 november heeft onze peuteropvang een onverwachtse GGD inspectie gehad. Alle
documenten en mappen zijn door gelezen en het lokaal is op veiligheid getest. Wendy is 1,5 uur geobserveerd
tijdens de werkzaamheden/activiteiten en ze hebben gekeken bij het buiten spelen zodat ook buiten, de
toestellen en het speelgoed getest kon worden.
Trots kunnen we mededelen dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd! Een dikke pluim kregen we van de
inspecteur dat alles er goed uitziet.
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld november → € 50,05
Tijdens de kerstviering willen we graag een royale cheque vanuit het zendingsgeld geven aan de stichting
Colt (u vast bekend vanuit het dorp) Kijk maar eens op www.colt-cambodia.org

VERJAARDAGEN IN DECEMBER
05-12 Sinterklaas
10-12 Anne Baukje Jansma 7
12-12 Rinze Dijkstra 5
Op 6 december is Levi Buma jarig. Hij wordt dan 4 jaar.
Hij komt dan ook op school. WELKOM!
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