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september 2015
Agenda:
1 sept
11 sept
15 sept

17 sept
18 sept
23 sept
25 sept
29 sept
6 okt
4 okt

Mediatietraining 1
Opening Veilig Verkeer
Mediatietraining 2
MR/SAC/AC vergadering
Schoolverpleegkundige groep 7
Kinderpostzegels
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Schreijer & Bouma)
Mediatietraining 3
Diplomering mediatietraining
Schoolkerkdienst

Vreedzame school
Blok 1 We horen bij elkaar
Om van een school of klas een groep te
maken, is het nodig dat elk kind het gevoel
heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben
iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers.

“Trefwoord” deze maand:
De natuur: Inhoud: Schoonheid en grootheid van de natuur; beleving en verwondering. De
verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping. Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1)
Wijsheid: Inhoud: Wijsheid en dwaasheid; wijs beslissen en dilemma’s; wijs omgaan met
conflicten, internet en jezelf. Vredesweek. Bijbel: Salomo (1 Koningen 3 t/m 11)
Stilte: Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning.
Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19)

******************************************************************************************************
Pak maar uit!
Elke dag is een cadeautje.
Mooi verpakt: wat zit er in?
Het papier vouwt langzaam open...
Kijk, we zien al een begin!

‘k Ben benieuwd naar dit
cadeautje.
Naar wat komen gaat vandaag.
Spannend, leuk, ik heb er zin in!
Kom maar dag! Ik zie je graag!

Elke dag is een cadeautje.
Mooi verpakt: wat zit er in?
Het papier vouwt langzaam open...
Kijk, we zien al een begin!

Het jaar is weer begonnen.
Na een lekkere vakantie zijn we ook weer lekker op school begonnen. We zijn begonnen met een lekker broodje
op school en hebben elkaar vakantieverhalen verteld. Inmiddels zijn we alweer in de derde week en het voelt
vertrouwd. De kinderen hebben een nieuw plekje en misschien wel een nieuwe juf.
Wij hebben zin in het nieuwe jaar, we zijn het al aan het uitpakken. Kom maar dag! Ik zie je graag!
Informatieavond.
Gisteravond hadden we informatieavond. Tijdens deze avond heeft u informatie ontvangen over de groep en
wat ze leren.
e
Ook kreeg u informatie over de ontwikkelingen van onze school: ik noem de 21 eeuwse vaardigheden,
samenwerken met collega-scholen, evaluatie continurooster, groepsplannen enz. Genoeg uitdagingen. Wij
zetten in op de toekomst!
Ook kreeg u informatie over de Vreedzame School. Dit is een methode voor sociaal emotioneel leren die we
door de hele school gebruiken.
Tijdens de avond zijn ook huishoudelijke mededelingen gedaan.
BV:
- zorg ervoor dat de kinderen 8.30 uur in de klas zijn, zodat we kunnen beginnen.
- op maandag is er gymnastiek, dus gymkleren én een fiets mee.
- we eten tussen de middag op school. Geef gezonde voeding mee, voldoende (maar niet te veel).
- huiswerk, afspraken, hulpouders, ……
Vreedzame School en mediatietraining.
Net als elk jaar worden er weer een paar kinderen van de bovenbouw opgeleid tot mediator. Ze kunnen zichzelf
hiervoor aanmelden. Op 6 oktober (i.p.v. 29 september) is de diplomering. Een belangrijk onderdeel van De
Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar
daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de
kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Uitnodiging: 10 september feestelijke opening van “Leer in het verkeer”,
Van de gemeente hebben wij een verkeersmethode voor de onderbouw gekregen en naast deze methode ook
nog materiaal en signaaltekens in het dorp. Dat is fijn, want veilig in het verkeer is belangrijk!
Op donderdag 10 september komt de wethouder om 11.00 uur het materiaal onthullen. De kleuters en peuters
zijn hierbij aanwezig, maar u bent natuurlijk ook uitgenodigd.
Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar, gebaseerd op
Dick Bruna-illustraties. Grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen voor in de klas,
thuis, op het schoolplein en in de schoolomgeving. Terwijl kinderen in de klas in theorie leren over het verkeer,
kunnen zij met de verkeerspleinmaterialen van Leer in het Verkeer oefenen in een beschermde omgeving.
Plaatsing van bijbehorende les- en attentieborden langs de school-thuisroute betrekt ook ouders bij de les én
maakt van de schoolomgeving een duurzaam veilige schoolzone. Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket
spreekt zo alle partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig
gedrag van kinderen.
Schoolverpleegkundige
Op 18 september komt de schoolverpleegkundige voor groep 7. Ouders van deze groep krijgen hiervoor een
schrijven en een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Let goed op de aangegeven tijd.
Kinderpostzegels.
Vanaf 23 september komen de kinderen van groep 7 en 8 weer langs met
kinderpostzegels. U koopt ze toch ook weer. Ze zien er leuk uit en u steunt een
goed doel!

O ja, en weet u het nog. Elke maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen voor de zending. Zo
steunen we als school ook goede doelen. In de schoolgids meer hierover…..

Bibliotheek
We hebben op school een eigen school- en dorpsbibliotheek. En daarnaast wordt de
klassenbieb regelmatig voorzien van nieuwe boeken uit de bieb.
Kinderen mogen vanuit de eigen schoolbibliotheek een boek lenen en dus mee naar huis
nemen. Gelukkig is er een ouder die elke woensdag van 11.30 - 12.30 uur dit realiseert!
De bibliotheek is ook open voor het hele dorp, want er zijn ook boeken voor
volwassenen.
Dit zal zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.00 (niet in schoolvakanties).

Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld juni/juli

→€

45,45

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
4
Femke de Groot
groep 5
7
Imre van Raalte
1
15
Foke Marij Bakker
2
Op 7 september wordt Imre 4 en komt bij ons op school.
Ze is natuurlijk al wezen kijken. Welkom!.
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