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Agenda:
januari
6 jan
Vanaf 9 jan
16 jan
20 jan
21 jan
22 jan
22 jan
29 jan
3 en 5 feb

Toetsweken
Luizencontrole
Ook groep 3 naar school
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Vermaning en de Boer)
Schoolarts (groep 2)
Studiedag team, kinderen vrij
Start nationale voorleesdagen
Voorlichting VO voor ouders gr.8
Rapporten mee
15-minutengesprekken

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

“Trefwoord” deze maand:
Rituelen
Inhoud: Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken.
Bijbel: De 12-jarige Jezus in de tempel; de doop in de Jordaan; de beproeving in de woestijn;
het feestmaal bij Levi (Lucas 2 t/m 5).
Dat heb je verdiend
Inhoud: Over terechte of onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of
zomaar als geschenk mag ontvangen.
Bijbel: De arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); De boom zonder
vruchten (Lucas 13); De verloren zoon (Lucas 15).

******************************************************************************************************
Lintje knippen
Is het maandag? Nieuw begin?
Ben je blij en heb je zin?
Kom gauw binnen! Zit je klaar?
3, 2, 1... beginnen maar!
Lintje knippen, nieuwe start.
Vuurwerk, klappen, lekker hard.
Fluiten, sissen, kleurig, veel.
Schitterend, zo’n ritueel!

Wil je graag iets laten zien?
Zelfgemaakte kunst misschien?
De tentoonstelling staat klaar.
3, 2, 1....en knippen maar!

Is het feest? Staat er een tent?
Slingers? Lekkers? En een band?
Is de burgemeester hier?
3, 2, 1...en veel plezier!

Lintje knippen, nieuwe start.
Vuurwerk, klappen, lekker hard.
Fluiten, sissen, kleurig, veel.
Schitterend, zo’n ritueel!

We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstmusical. Wat was het sfeervol en wat waren er veel
mensen. Alle kinderen en medewerkers bedankt!
Uiteraard willen we ook iedereen een welkom en sfeervol 2015 toe wensen.

Uit de LC van 17 december:

Laatste les “Rots en Water” groep 3/4/5.
Op vrijdag 19 december hadden de kinderen van groep 3/4/5 de laatste les van ‘Rots en Water’. De afsluitende
les waarbij ze lieten zien hoe ze aan hun zelfvertrouwen, veiligheidsgevoel en communicatieve vaardigheden
hebben gewerkt en waarbij ze het plankje doorslaan. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij veel ouders
aanwezig waren. Fijn en gefeliciteerd!

Groep 3 op vrijdagmiddag naar school:
Vanaf deze week (9 januari) gaat groep 3 ook op vrijdagmiddag naar school. Wilt u hier weer rekening
mee houden.
Juf Jannie ziek.
Gisteren heeft juf Jannie zich voor deze week ziek gemeld. Ze hoopt er volgende week weer te zijn. Beterschap
toegewenst! Deze week komt juf Marjolein voor haar invallen.

Schoolarts
Op dinsdag 20 januari komt de schoolarts voor met name gr. 2 kinderen. Ouders hebben hierover een brief
ontvangen.
Mocht u zelf twijfels hebben over het gehoor/ het zicht van uw kind (dit geldt voor alle kinderen van gr.1 t/m 8 !)
of zijn er andere zaken waar u advies over zou willen hebben, geeft u dit dan aan!
Wij kijken dan wat er mogelijk is.
Studiedag team 21 januari, kinderen vrij!
Op woensdag 21 januari heeft het team een studiedag, de kinderen zijn dan vrij.

Voorlichtingsavond groep 8
De ouders van groep 8 zijn ook dit schooljaar weer uitgenodigd door Kristlike Basisskoalle Op 'e Hichte,
Scharnegoutum om de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs bij te wonen. Dit hebben we de
laatste jaren ook gedaan en dat is ons (en de ouders) goed bevallen. Deze avond zal plaatsvinden op 22 januari
2015 om 20.00 uur, inloop is 19.45 uur.
De aanwezige VO-scholen zijn het Bogerman, de RSG en het Nordwin
College. Hiernaast adviseren wij ouders en leerlingen ook een kijkje te
nemen bij het OSG-Sevenwolden in Grou.
In vorm van workshops zal elke school zichzelf voorstellen.
Wilt u nog doorgeven of u wel of niet komt?
Bibliotheek
Heeft u al eens een bezoekje aan onze bibliotheek gebracht? Vast wel, zo niet…dan willen we u welkom heten,
want er zijn inmiddels echt veel boeken en het is echt de moeite waard om boeken te lenen! Voor groot en klein!
Openingstijden:
Maandag 5 en 26 januari, 16 februari, 9 en 30 maart en 20 april van 19.00-20.00 uur.
Elke woensdag van 11.30-12.30 (behalve op 21 jan en 4 maart)
Donderdag 15 januari, 5 februari, 19 maart, 9 en 30 april van 19.00-20.00
(In schoolvakanties is de bibliotheek gesloten)

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld december → € 49,=
Tijdens de kerstviering is er een royale cheque van € 500 vanuit het zendingsgeld gegeven aan de
stichting Colt

VERJAARDAGEN IN JANUARI
07-01 Annie Seffinga 4
08-01 Marc de Groot 1
14-01 Marc Taekema 8
26-01 Lybrich Hibma 6
26-01 Yde Hibma 6
31-01 Dana Vermaning 5
In januari is Yenthe Schreijer jarig. Zij wordt dan 4 jaar.
Zij komt binnenkort proefdraaien en daarna uiteraard ook op school. WELKOM!
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