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Agenda:
3 mrt

Luizencontrole

4 mrt
5 mrt
12 mrt

Studiedag PCBO, kinderen vrij
Beppe Nel op school i.v.m. COLT
Ouderavond Themaweken

13 mrt

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Jansma B & Buma)
16, 23, 30mrt Dans groep 1/2
15 mrt
Grote rekendag
24 en 26 mrt Schoonmaakavond “verplicht”
24 mrt
Uur cultuur 3/4/5

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:
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).
Opbloeien
Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of
wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.
Bijbel: De lamme van Betesda (Johannes 5); Matteüs de tollenaar (Matteüs 9); Lijdensverhalen
en Pasen (Lucas 19 t/m 24).

******************************************************************************************************
Het iedereen-kan-meedoen-lied
Laat je armen zwierezwaaien.
Gooi je benen in de lucht!
Laat ze sluipen. Laat ze kruipen.
Doe alsof je heel snel vlucht.
Zoefffffff…. STOP!
Soms lukt het niet:
je armen doen niet mee.
Zeg dan tegen je benen:
‘Hé, bewegen alle twee!’

Laat je benen voluit dansen.
Wapper beide handen vrij.
Laat ze vliegen, laat ze zweven
in de wolken, voor heel even
Hoeiiii… STOP!
Soms lukt het niet:
je benen doen niet mee.
Zeg dan tegen je handen:
‘Hé, bewegen alle twee!’

Laat je handen rondjes draaien.
Vraag je lippen: houd me jong!
Laat ze kussen. Laat ze sussen.
Gooi ze open: kijk, een tong!
Blèèèèèh… STOP!
Soms lukt het niet:
je handen doen niet mee.
Zeg dan tegen je lippen:
‘Hé, bewegen alle twee!’
De een kan dat,
de ander dit.
Iedereen kan meedoen.
Iedereen blijft fit!

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.
Themaweken: Beroepen
Deze week zijn we begonnen met de themaweken. Dit jaar is
het thema “beroepen” gekozen, een breed thema met veel
mogelijkheden, maar ook veel mogelijkheden om wat te
ontdekken … Had u een leuk beroep, kent u iemand met een
leerzaam beroep, laat dit dan nu weten.
De kinderen zijn al begonnen met hun beroepenkeuze, maar
ook met hun presentatiekeuze. Hoe gaan ze e.e.a. ontdekken
en hoe gaan ze dit aan elkaar presenteren. Wat voor
vaardigheden hebben ze hiervoor nodig?
Op 12 maart om 19.30 uur is de ouderavond in de bijlage
zit de uitnodiging!

Beppe Nel
Op donderdag 5 maart komt Beppe Nel van stichting Colt. Zij komt iets vertellen over de stichting en over het
kindertehuis. Een mooie aanvulling op onze themaweek. Want ook bij goede doelen hoort een beroep. Maar
natuurlijk is het helemaal goed om te weten waar de cheque van €500 van de kerstviering naar toe is gegaan.
Kleuter dans met mij!
Op 16, 23 en 30 maart gaan de kleuters dansen. Ze doen dit samen met de kleuters van de buurscholen.
Gezellig en leerzaam, wist u trouwens dat dansen ook goed was voor rekenen en taal?
Aan de hand van een thema en afwisselende muziek worden de kleuters mee op reis genomen.
Een grote lap stof is een vogelnest, dan weer een circustent maar het kan ook golvend water zijn! Kleuters
genieten van bewegen op muziek. Ze worden er vrolijk van en daarna weer rustig. Ze staan open voor elkaar,
dansen samen, werken samen en maken samen plezier! Voor deze drie maandagen zoeken we per keer
1 á 2 ouders die kunnen rijden naar de andere school. Kunt u, geef dit dan door bij de kleuterjuf.
25 maart: Grote rekendag 2015: Wij doen mee!
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Een meetkundeselfie maken, met alle kinderen een grafiek vormen op het schoolplein of je eigen knikkerbaan
ontwerpen… De kinderen ontdekken tijdens de Grote Rekendag spelenderwijs wat je allemaal met rekenen
kunt. Het doel? Kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

26 maart Uur cultuur 3/4/5: Net op tijd
“Elyas gaat elke zondag bij zijn grootouders op bezoek en daar voelt hij zich heel gelukkig.
Met opa verzorgt hij de dieren, met oma maakt hij appeltaart. Wanneer oma op een dag
komt te overlijden, zijn de zondagen niet meer hetzelfde. Opa verhuist naar het
bejaardenhuis en is daar op zoek naar de tijd. "Welke tijd", vraagt Elyas zich af. Hij besluit
om zijn opa te gaan helpen en samen beleven ze de tijd van een zondag, 'zoals toen'.
Geld kamp 2015.
Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 6/7/8 weer op kamp. Het kamp is van 11 t/m 13 mei. We hebben een
mooie locatie, waarover u natuurlijk nog bericht wordt.. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Ouders
hebben in het verleden wel aangegeven hiervoor te willen sparen. Dit jaar willen we die mogelijkheid bieden via
de bank. Het bedrag voor het kamp valt wel iets hoger uit dan gepland. Er komt een aanvulling vanuit de oudpapierpot en ook deze keer iets vanuit school, maar ook willen we het daarom per kind € 2,50 duurder maken.
U kunt het bedrag van € 67,50 op de bankrekening van school overmaken. U kunt zelf bepalen of u dit in
termijnen (bv. 2) of in zijn geheel doet. Uiteraard willen we het bedrag wel voor 11 mei ontvangen. Dus € 67,50
overmaken op bankrekening NL91 RABO 0330 8055 68 (Rabobank) van KNS De Reinbôge. Onder vermelding
van “kamp 2015” en “naam kind”
Bibliotheek
Openingstijden:
Maandag 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 februari

→€

35,30

VERJAARDAGEN IN MAART
04-03 Laura Kooistra 7
07-03 juf Uilkje
12-03 Anne Rikst Bakker 3
13-03 Sjoerd van der Hem 6
13-03 juf Jannie
29-03 juf Christiene
Op 19 maart wordt Jurjen Dotinga 4 jaar. Hij komt dan ook bij ons op school. Natuurlijk komt hij eerst
ook proefdraaien. Wij heten hem van harte welkom!
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