De Reinbôge, Sinterklaas, cadeautjes, kerst, kampioen!
Feestdienst.

25 cadeautjes / 25 schoenendozen!

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

Niet alleen onze kinderen krijgen een cadeau met
Sinterklaas of kerst. U hebt er met elkaar voor
gezorgd dat er weer 25 goed gevulde en 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.

Sinterklaas

Korfbalkampioen!
De maandagen in november 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.
*Laten we hopen dat er deze winter ook weer schaatswedstrijden
op de ijsbaan zijn. We zitten nu in de kampioenssfeer.

GGD INSPECTIE PEUTEROPVANG

Op 4 december kwam Sinterklaas op school.
Hij had Pieten én cadeautjes bij zich. Deze keer
kwam hij in een camper aan. Hij wilde kamperen bij
school. Ha ha.. Hij bezocht eerst de peuters en
daarna natuurlijk ook de andere groepen.

Kerstviering, kerstmusical!
Op donderdag 18 december voert de Reinbôge een
heuse kerstmusical uit. We zijn al druk aan het
oefenen voor: Janno en het Kerstgeheim. Uiteraard
willen we jullie ook van harte uitnodigen. De viering is
in de kerk. De inloop is vanaf 16.15 uur, zodat we
echt 16.30 uur kunnen starten.

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! We kregen een dikke
pluim van de inspecteur. Alles zag er goed uit.
Bent u al eens in onze dorpsbibliotheek geweest?
Lees ook elders in de Tersoalster Courant.
Groeten van KNS De Reinbôge,
Johan Meesters

