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Agenda:
7 apr

10 apr

Studiedag
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Duiker & vd Hem)

Vreedzame school

16 apr
12 mrt

MR/AC/SAC verg
Ouderavond Themaweken

3: We hebben oor voor elkaar

21-23 apr
23 apr
24 apr
27 apr
4 mei
2-10 mei
11 mei

Cito eindtoets
Kleuters vrij!
Koningsspelen (ook voor gr 2)
Koningsdag, kinderen vrij
dodenherdenking
meivakantie
Schoolreisjes & kamp

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:
Veranderen
Inhoud: Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over zelfgekozen of
noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in een
goede toekomst.
Bijbel: Ruth
Hemel en aarde
Inhoud: Over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim van wat zich tussen
hemel en aarde afspeelt.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).

******************************************************************************************************
Het veranderlied
Sam gaat naar een ander huis.
Om te wonen, om te wonen.
Sam gaat naar een ander huis.
Voelt zij zich daar straks wel thuis?

Rik zuigt niet meer op zijn duim.
Bij het televisie kijken.
Rik zuigt niet meer op zijn duim.
Hij krijgt wél een dikke pluim.

Voor het slapengaan een zoen.
Samen een verhaaltje lezen.
Voor het slapengaan een zoen.
Ja, dat blijf ik lekker doen!

Soms veranderen er dingen.
Wordt het leuk, of niet?
Vind je het te spannend worden,
zing dan dit verander-lied.

Mo komt niet meer boos uit bed.
Krult zijn neus en laat hem lachen.
Mo komt niet meer boos uit bed.
Zelfs de zon heeft dikke pret.

Soms veranderen er dingen.
Wordt het leuk, of niet?
Vind je het te spannend worden,
zing dan dit verander-lied.

Themaweken: Beroepen
Op 12 maart hadden we de ouderavond die hoort bij de
themaweken. Het was gezellig druk en we hebben prima
met elkaar nagedacht. Nagedacht over de verschillende
oudergeledingen en over ontwikkelpunten, maar ook over
de 21-eeuwse vaardigheden. Niet alleen bij de kinderen,
maar ook bij u als ouder. Met deze avond sloten we de
succesvolle themaweken af. Hoewel…afsluiten, met alle
talenten die we hebben doorgekregen kunnen we een
prima nieuwe start maken.
Pasen
Met elkaar eten en met elkaar vieren. “Pasen is een nieuw begin,
begin van nieuwe dromen”. Wat was het gezellig bij de paaslunch.
Paassmakelijk.
Schoonmaakouders bedankt!
Op 24 en 26 maart rook het heerlijk fris in school er werd geboend,
gesopt en gelachen. Met elkaar schoonmaken is gezellig en goed!
De hele school is er flink van opgeknapt.

Cultuur
De kinderen van groep ½ hebben drie keer gedanst samen met kinderen van de andere buurscholen. Wat
gezellig en wat leerzaam. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
De kinderen van de middenbouw zijn op 26 maart naar de voorstelling “Net op Tijd” geweest. Een
indrukwekkende en mooie voorstelling.
De kinderen van groep 1/2 gaan deze week 16 april naar de toneelvoorstelling, ook vast een
mooie voorstelling met een mooie titel! “Flinter”.
Juf Wieke.
Juf Wieke is nog ziek. Ze is herstellende van een operatie. Gelukkig gaat het alweer iets beter en ze hoopt deze
week ook weer even kort op school te zijn. Juf Wieke beterschap!
De kinderen van de bovenbouw hebben nu les van meester Gregor en juf Uilkje.
Koningsspelen
Op Vrijdag 24 april zijn de koningsspelen. We organiseren dit jaar met de scholen van Gauw en
Sibrandabourren de spelen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er zijn al ouders die kunnen meehelpen
maar er kunnen nog wel een paar ouders bij. Dus wie wil/kan helpen, graag een mailtje naar mij(juf Jannie).
De kinderen gaan van half negen tot 2 uur naar school. Het koningsontbijt wordt voor onze school dan een
koningslunch om ongeveer 12 uur.
De kleuters gaan deze vrijdag ook gewoon naar school. Zij zijn daarom op donderdag 23 april vrij!
De nieuwe centrale eindtoets
Vanaf dit schooljaar verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school. Werd de
Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar 21, 22 en 23 april. De toets is bedoeld om
het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een
leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies
heroverwogen en zo nodig bijgesteld.Ook wordt vanaf volgend jaar een eindtoets verplicht voor alle scholen.
Wij wensen onze 3 groep 8 leerlingen natuurlijk succes!
Continurooster.
Ons continurooster komt steeds dichterbij. We willen al starten na de meivakantie (opwarmertje), dus op
maandag 11 mei. (Dat is trouwens ook de datum van de schoolreisjes en het kamp..)
De groepen 3-8 hebben dan het volgende rooster:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag vrij.
De groepen 1/2 hebben dan het volgende rooster:
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag én vrijdag (hele dag) vrij.
 kinderen eten tussen de middag op school, lunchpakket mee!
*Zo werken we straks dus ook al na de meivakantie.
U heeft bijna allemaal de enquête ingevuld. Eén gezin heeft structureel opvang nodig, één gezin zo nu en dan
en twee gezinnen kunnen wel tips gebruiken (voor zo nu en dan opvang) We gaan ook met de buurscholen in
overleg of er een evt. BSO combinatie mogelijk is en we zoeken nog een koelkast. Wordt vervolgd.
Geld kamp 2015.
Het bedrag voor het kamp valt iets hoger uit dan gepland. Er komt een aanvulling vanuit de oud-papierpot 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 20 april van 19.00-20.00 uur.
Elke woensdag van 11.30-12.30
Donderdag 9 en 30 april van 19.00-20.00
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld februari

→€

66,92
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