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Agenda:
11 mei
11-13 mei
14-15 mei
19 mei

Schoolreisje 1-5 Naturij
Kamp Heeg, 6,7,8
vrij i.v.m. Hemelvaart
Luizencontrole

25 mei

Pinkstermaandag

5 juni

Dorpsfeest

5 juni

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Hibma & Dijkstra)

Vreedzame school
Zie ook extra brief
4: We hebben hart voor hart
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van
groot belang voor een positief klimaat in de
klas en in de school.

“Trefwoord” deze maand:
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).
Overbrengen
Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk
halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar.
Bijbel: Reizen en brieven van Paulus (Handelingen; Brieven van Paulus).

******************************************************************************************************
Vrij
5 mei Nederland is vrij. Dat is nu
70 jaar geleden.
Op 4 mei denken we even niet aan
het heden maar aan het verleden.
De oorlog een vreselijke tijd,
Nederland was lag niet bevrijd.
Iedereen was bang het duurde erg
lang.
De geallieerden kwamen ons
bevrijden van de lange vreselijke
tijden.
De oorlog was voorbij Nederland
was weer vrij.
Iedereen was blij.
Het was voorbij
Sjoerd

Wat hadden ze toch een honger in
de oorlog
maar gelukkig
werden we bevrijd door vliegtuigen
die voedsel pakketten strooiden
en nu zijn we 70 jaar bevrijd
Yde

Schoolreisjes
Vandaag gaan alle kinderen op schoolreisje of kamp. Het wordt vast gezellig. Ik zag net allemaal stralende
gezichten. Dat past mooi bij het stralende weer wat is voorspeld. Geniet, lach en heb plezier!

Continurooster.
Ons continurooster start na de meivakantie, dus vandaag. (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 moeten dus vanaf 12 mei een lunchpakket (broodje, fruit/groente, drinken) mee naar school.
Ook zullen wat andere zaken veranderen. Bijvoorbeeld de leestijden op de middag, of de gymtijden. De
gymtijden blijven wel op de maandag. Maar beide groepen zijn nu op de ochtend: Fiets en gymtas mee!
Nieuwe leerlingen op school.
Voor de vakantie mochten we drie leerlingen verwelkomen op school. Sanne in groep 7, Sarah in groep 6 en
Tim in groep 5. Inmiddels is ook duidelijk dat ze bij ons op school blijven. Welkom.

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld april

→€

22,70

VERJAARDAGEN IN MEI
03-05 Klaas Jan Kramer 4
09-05 Jurjen Hiemstra 7
16-05 Gerben Jansma 5
25-05 Emma Brecht Bokma 1
28-05 Roan Schreijer 2
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