Nieuwsbulletin
www.dereinboge.nl
ook op Twitter

juni 2015
Agenda:
1 juni
5 juni

Pannenkoeken bij de bibliotheek
Dorpsfeest

Vreedzame school

5 juni

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

4: We hebben hart voor hart
Dit blok gaat over gevoelens.

9 juni
MR/SAC vergadering
Om kunnen gaan met gevoelens is van
23 en 25juniDoorschuifmoment naar de nieuwe groep groot belang voor een positief klimaat in de
23 juni
23 juni
1 juli
3 juli
4 juli
4 juli

Rapporten mee
Ledenvergadering PCBO
Schoolnacht
Laatste schooldag
zomervakantie tot 17 augustus.
Oud papier, familie Holtrop & de Groot

klas en in de school.

“Trefwoord” deze maand:
Verlangen
Inhoud: Verlangen naar veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en
werkelijkheid, negativisme en hoop.
Bijbel: Openbaring van Johannes.
Natuur (wisselthema)
Inhoud: Over de grootheid van de natuur die uitnodigt tot beleving en verwondering. Over de
plaats van de mens in de schepping en zijn verantwoordelijkheid voor de wereld.
Bijbel: Noach (Genesis 6-9).

******************************************************************************************************
Mijn gedachten zijn vrij
Mijn gedachten zijn vrij.
Geen mens kan ze raden.
Ze vliegen voorbij,
zo snel als een schaduw.
Geen kind kan ze pakken.
Geen jager ze raken.
Ze blijven van mij.
Mijn gedachten zijn vrij.

Ik denk aan wat ik wil:
gelukkige uren.
Het komt zoals het komt,
geen mens kan me sturen.
Mijn stiltes en stormen
kan niemand vervormen.
Ze blijven van mij.
Mijn gedachten zijn vrij.

Al houden ze mij
in ketens gevangen,
ook dat gaat voorbij.
Niets breekt mijn verlangen
om muren te slopen.
De deuren gaan open!
De vrijheid nabij...
Mijn gedachten zijn vrij.

Ziekte en vervanging.
Vorige week kreeg u een mail van juf Christiene. Zij is geopereerd aan haar knie. Ze is daardoor even uit de
roulatie. De operatie is inmiddels geslaagd. Het herstellen kan beginnen. Haar vervanger is juf Marjolein.
Maar helaas is zij ook deze week ziek. Voor haar komt nu juf Jitske.
Ook juf Herma is deze week afwezig. Haar zoon moest plotseling naar het ziekenhuis. Juf Jitske komt daarom
deze week ook in groep 3/4/5.
Stagiaires
Wat zijn we blij met onze stagiaires. Ze zijn bijna in alle groepen van de school geweest, en ze horen er dan ook
helemaal bij. Maar ja, helaas moeten ze deze maand ons ook weer verlaten. Meester Douwe en juf Kirsten
bedankt!
Dorpsfeest
Eind deze week is het feest, dorpsfeest. U heeft hierover al een mail ontvangen. Vrijdagmiddag lunchen de
kinderen gezamenlijk en daarna beginnen de spelletjes. We verwachten in ieder geval de kinderen van de
midden- en bovenbouw, het is tenslotte onder schooltijd. Maar ook de kleuters zijn welkom. Lees hiervoor nog
goed de mail door. Ook i.v.m. fietsen.
Gezellig én een goed feest toegewenst!
Formatie en afscheid..
Welke leerkracht krijgt volgend jaar welke groep. Uiteraard zijn we hier al druk mee aan het puzzelen. Helaas
moeten we wat formatie inleveren. Zo veel, dat juf Christiene ons zal verlaten. Gelukkig heeft zij uitbreiding van
uren op haar andere school in Leeuwarden. Uiteraard nemen we nog afscheid van juf, want we zullen haar wel
missen. Juf Christiene bedankt!

Toetsen
Vanaf 2 juni gaan we toetsen op school. Het zou mooi zijn dat de kinderen dan fit op school komen (dat is
natuurlijk altijd mooi!). Nu de dagen lengen, valt het ons op dat de kinderen weer meer moe op school komen.
We moeten nog wel een periode! Goede slaap is ook belangrijk om te leren. Gelukkig kunnen de kinderen nu na
schooltijd lang genoeg buiten spelen, zodat ze 's avonds lekker kunnen slapen.
Pannenkoeken eten in de bibliotheek.
Gisteravond was het gezellig druk op school. Kinderen konden een 50-plusser meenemen en veel dorpsgenoten
waren uitgenodigd om een kijkje in onze bibliotheek te nemen. Ze konden gratis (oude) boeken meenemen en
iedereen kreeg pannenkoeken. Wat een “samenfeest”. De bijeenkomst was druk bezocht. Nu maar hopen dat
onze bibliotheek ook druk bezocht blijft.

Openingstijden bibliotheek:
Maandag 1 en 22 juni, van 19-00 – 20.00 uur.
Donderdag 11 juni en 2 juli, van 19.00 -20.00 uur
Elke woensdag van 11.30-21.30 uur.
Na de zomervakantie: elke maandagavond van 19.00 uur-20.00 uur open.
In de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten.
Doorschuifochtend, even wennen in de nieuwe groep.
Natuurlijk willen kinderen ook vast even wennen in de nieuwe groep van komend schooljaar. We doen dit op
dinsdag 23 juni en donderdag 25 juni. Even proefdraaien.
Schoolnacht, feest en afscheid groep 8.
Van woensdag 1 juli op donderdag 2 juli is de schoolnacht. Alle kinderen blijven dan op school slapen samen
met de leerkrachten. Gezellig, dit natuurlijk in het kader van de laatste schoolweek.
Alvast een beetje vakantie vieren.
Op deze woensdagavond hebben we een bonte avond waarbij de kinderen mogen optreden. Ook nemen we die
avond afscheid van groep 8. De ouders van groep 8 krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Dit feest is tegelijk het meester en juffenfeest. Dus er zal ook voor lekkers worden gezorgd. Feest!
’s Avonds eten de kinderen op school. En ’s ochtends is er ontbijt.  LEKKER!
U krijgt nog een schrijven over de schoolnacht. Maar dit is alvast goed om te weten.
We verwachten de kinderen woensdag om 17.00 uur. (’s ochtends gaan ze gewoon naar school)
We slapen op school en ontbijten dan natuurlijk ook samen. Omdat we extra naar school gaan, zijn de kinderen
die donderdag om 11.45 uur uit. (Dit is voor groep 1/2 en gr.8 ook de laatste schooldag)
Vrijdag 3 juli verwachten we de leerlingen van gr. 3 t/m 7 gewoon op school!

Welterusten sssst..
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld mei
VERJAARDAGEN IN JUNI
03-06 Juf Anita
16-06 Klaske, schoonmaak
23-06 Juf Wieke
29-06 Jelle Thomas Zeilstra 3

→€

21,10
JULI
01-07 Ruben Buma 3
05-07 Rimmer Jansma 7
17-07 Juf Herma en Juf Wendy
23-07 Sijtske Seffinga 7
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