Nieuwsbulletin
www.dereinboge.nl
ook op Twitter

februari 2015
Agenda:
3 en 5 feb
13 febr

15-minutengesprekken
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Bakker & Bokma)
20 feb
Klassenavond 6-8
21 feb-1 mrt Voorjaarsvakantie
2 mrt
Start themaweken
3 mrt
Luizencontrole
12 mrt
Ouderavond

Vreedzame school
3: We hebben oor voor elkaar
Leerlingen leren belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk communiceren,
goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in
het gezichtspunt van een
ander, verschil van mening overbruggen.

“Trefwoord” deze maand:
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).
Meedoen
Inhoud: Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans geven
om mee te kunnen doen.
Bijbel: Vijf broden en twee vissen (Matteüs 15); Petrus' schoonmoeder (Matteüs 8); Tien
melaatsen (Lucas 17); Een kromme vrouw (Lucas 13); De lamme op het dak (Lucas 5).

******************************************************************************************************
Het spel van het leven
Het spel van het leven
is anders dan een spelletje,
dan ganzenbord of schaken
of mens-erger-je niet.
Het spel van het leven,
is nemen en geven,
vallen en opstaan,
is méér dan je ziet.

In het spel van het leven
sla je niemand van het bord.
Je speelt geen zwarte piet toe,
zodat jij alleen de winnaar wordt.

In het spel van het leven
maak je echt geen labyrint.
Je speelt niet om de knikkers,
zodat jij alleen de jackpot wint.
In het spel van het leven
zet je niemand echt voor schut.
Je speelt geen laatste troef uit
en je haalt een ander uit de put.

Cultuur.
Afgelopen maandag is groep 6/7/8 naar de voorstelling Jongen en Yo
geweest. ‘Jongen en Yo’ is net een stand-up geschiedenisles. Het
publiek weet in een uur alles over het ontstaan van Hip Hop en de
Beatbox en eindelijk snapt men waarom alles is zoals het is. Het was
een leuke verrassende voorstelling.
Ook de andere groepen gaan dit jaar naar een voorstelling. Groep 1/2
op 16 april (Flinter) en groep 3/4/5 op 26 maart (Net op tijd)
Wilt u trouwens een leerkracht in een voorstelling zien? Dan moet u de komende tijd in Grou gaan kijken.
Juf Anita en Meester Johan spelen daar namelijk mee in het
Sint Pitermearke: “de Winterkeninginne” Kijk maar eens op www.sintpiter.nl
In de week van 16-20 febr. zijn zowel juf Anita als meester Johan iets minder
aanwezig op school.
Gastles Amnesty International
Op 20 januari hadden de kinderen van de bovenbouw een gastspreker over
Amnesty in groep 6, 7 en 8. Conclusie van de leerlingen: wat hebben wij het
goed!!! Het was zeer leerzaam en wij waren echt onder de indruk.

Gastles brandweer
Op 30 januari kwam de brandweer in groep 6/7/8. Ook alweer zo interessant. Ze hebben het gehad over
veiligheid en vluchtroutes…..hoe is dat bij jullie thuis geregeld?

4 maart, verenigingsstudiedag kinderen vrij!
Op woensdag 4 maart (de eerste woensdag na de voorjaarsvakantie) zijn de kinderen vrij. De leerkrachten
hebben dan een PCBO-Leeuwarden studiedag in Leeuwarden.
Juf Jannie.
Gelukkig hebben we juf Jannie alweer veel op school gezien. Het lijkt ook iets beter te gaan en ze is graag op
school (en wij zien haar graag!) Ze is er qua gezondheid nog niet helemaal, dus de komende weken zal juf
Marjolein ook nog aanwezig zijn in de middenbouw.
Wisseling van Stagiaire.
Onze stagiaires zijn van groep verschoven. Meester Douwe is nu in de middenbouw en juf Kirsten is bij de
kleuters. We hopen dat ze weer een leerzame periode hebben. Wij zijn in ieder geval blij met de extra handen in
de groep en met hun enthousiasme!
15-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken.
Deze week zijn de 15-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken (gr.8). Iedereen heeft een uitnodiging
gekregen en we hopen op goede gesprekken. Tijdens deze gesprekken gaan we specifiek in op de ontwikkeling
a.d.h.v. het rapport en het leerlingvolgsysteem en u kunt materiaal van uw kind bekijken. Uiteraard staat onze
deur altijd open en kunt u ook tussendoor eens even informeren, een vraag stellen of iets (belangrijks) vertellen.
Klassenavond bovenbouw.
Op vrijdagavond 20 februari hebben de kinderen en de juffen van groep 6/7/8 weer hun jaarlijkse
klassenavond/feestavond. De juffen hebben er al zin in en hebben al wat plannetjes en ik weet zeker dat de
kinderen ook wel van plan zijn om te komen. Welkom! Jullie krijgen van de juffen nog wel extra informatie.
Themaweken: Beroepen
Na de voorjaarsvakantie starten de themaweken. Dit jaar is het thema “beroepen” gekozen, een breed thema
met veel mogelijkheden, maar ook veel mogelijkheden om wat te ontdekken, om op excursie te gaan… Als er
iemand veel verstand van beroepen heeft zijn dat wel de ouders, dus ú! Heeft u een leuk beroep, kent u iemand
(bv in de familie) met een leerzaam beroep, laat dit dan weten. Deze persoon kan iets vertellen op school of
wellicht kunnen wij er naar toe gaan op excursie (hé, hebben wij geen buschauffeur als ouder?....) Kortom we
hebben elkaar nodig. Op 12 maart is de ouderavond waarbij we natuurlijk ook e.e.a. laten zien.
Vrij vragen/verlof we houden ons aan de leerplichtwet.
In de periode rondom vakanties wordt weer vaker extra vrij gevraagd. De regels rondom extra verlof zijn echter
streng. School (en ouders) worden hierop ook gecontroleerd. School geeft niet zomaar vrij en er wordt ook wel
eens geen akkoord gegeven. School moet zich aan de leerplichtwet houden, zoals die ook in de schoolgids en
op de website staat. Bij bijzondere omstandigheden (jubilea, begrafenis, trouwerij) mag natuurlijk verlof worden
verleend of er mag extra verlof worden verleend als een gezinsvakantie vanwege het werk van ouders niet
mogelijk is in een schoolvakantie. Let op, want dan moet dat wel de enige gezinsvakantie van het schooljaar
zijn! Een middagje eerder weg, mag volgens de wet niet. Op schoolniveau hebben we nu nog de afspraak dat
in overleg dit 1x per schooljaar wordt toegestaan. Vraag uw verlof tijdig aan en let bij uw verlofaanvraag ook op
de schoolplanning. Soms komt een verlof voor school onhandig uit (bijvoorbeeld in een toetsweek) als u/we dit
tijdig weten kan er misschien nog wat verschoven worden.
In de meeste gevallen mag er ook geen verlof worden gegeven voor tandartsbezoek/artsenbezoek.
We verzoeken u dan ook om dit, indien mogelijk, buiten de schooltijden om te doen.
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 16 februari, 9 en 30 maart en 20 april van 19.00-20.00 uur.
Elke woensdag van 11.30-12.30 (behalve 4 maart)
Donderdag 5 februari, 19 maart, 9 en 30 april van 19.00-20.00
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld januari

→€

43,26

VERJAARDAGEN IN FEBRUARI
01-02 Jelmer Dijkstra 8
07-02 Dirk Bouma 5
12-02 Margriet Duiker 6
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