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Oktober 2015
Agenda:
4 okt
7-16 okt
13 okt
13 okt
17-25 okt
23 okt
27 okt
4 nov

Schoolkerkdienst
Kinderboekenweek
Diplomering mediatoren
15 minutengesprekken (zie planning!)
Herfstvakantie
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Kooistra & Hiemstra)
Luizencontrole
Kijkochtend PCBO

Vreedzame school
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden
voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel
geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden.

“Trefwoord” deze maand:
Stilte: Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning.
Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19)
Hebzucht
Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid.
Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29)

******************************************************************************************************
Het lied van de stilte
Het lied van de stilte
hoor je terug in een bries,
in ’t zachte ruisen van de wind.
Het lied van de stilte
blaast gedachten tot rust
en zorgt dat je antwoorden vindt.

Het lied van de stilte
hoor je terug aan het strand,
in ’t kalme golven van de zee.
Het lied van de stilte
spoelt de chaos weer schoon
en neemt soms je somberheid
mee.

Jouw lied van de stilte…
heb je dat ooit gehoord?
Hoe klinkt dat als je luist’ren zou?
Jouw lied van de stilte…
neem je tijd voor die klank?
Het zingt in je hart mee met jou.
Het lied van de stilte
de stilte, de stilte,
stilte, stilte, stil.

Schoolkerkdienst en een mooie opbrengst voor vluchtelingenwerk.
Op 4 oktober hadden we een geslaagde school-kerkdienst. De kerk zat
mooi vol en de kinderen verzorgden met elkaar de dienst. Mooie
liederen, mooie foto’s, mooie wijze spreuken en wat hebben jullie wijze
pakes en beppes. Het was echt de moeite waard. Iedereen bedankt!
Wat ook bijzonder was, was dat kinderen zelf acties hadden gehouden
voor vluchtelingenwerk. Er komen veel vluchtelingen in Nederland en
het leek ons wijs om hier wat mee te doen. Kinderen hebben klusjes
gedaan, lekkere dingen of tekeningen verkocht en de maandagochtendzending was extra gevuld en bovendien zou school vanuit de
zendingpot het bedrag verdubbelen.
Vanuit de acties en de “extra” maandagzending kwam € 190,14, Dat verdubbeld maakt: €
Dit bedrag is gestort op de rekening van vluchtelingenwerk. Geweldig bedankt allemaal!

380,28!

Verkeer
Wat was het feestelijk op donderdag 10 september. De feestelijke onthulling van de verkeerszone en de nieuwe
methode. Wethouder Stoker heeft het bord onthuld en wij waren met vrolijke ballonnen en een lied aanwezig.
Het was erg leuk om alle positieve en enthousiaste reacties te zien. U heeft natuurlijk de borden en de tegels
gezien. Deze wijzen op veilig omgaan in en met het verkeer. Wij leren dat kinderen met de verkeerslessen
....maar het houdt natuurlijk ook iets voor u als volwassene in. Onze oproep voor veilig parkeren zodat kinderen
zonder obstakels naar huis kunnen heeft al geholpen. We zien auto’s al verderop parkeren of zien ouders met
de fiets komen en er is meer ruimte bij de schooluitgang. Dat is mooi, laten we dat zo houden!

Kinderboekenweek
Natuurlijk besteden wij als de Reinbôge ook aandacht aan de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
“Raar maar waar”. Dus ontdekkend lezen, proefjes, bijzondere zaken. Maar ook gewoon lekker lezen en
voorlezen. Elk jaar weer een feest! Wij starten op 7 oktober.
Onze leesconsulente Froukje (vanuit de bibliotheek) komt ook in alle groepen een boekpromotie doen.
Op donderdag 15 oktober is van 13.30-14.15 een afsluiting waarbij elke klas in een kwartiertje hun ontdekkingen
gaat presenteren.
Kaartenactie  leesactie  bibliotheek!
Wij vinden op de Reinbôge lezen belangrijk! Vandaar ook onze eigen bibliotheek. Maar als je wilt blijven lezen,
heb je natuurlijk ook regelmatig nieuwe boeken nodig. Dat prikkelt extra om te gaan lezen en er zijn weer zoveel
mooie boeken bij gekomen.
Daarom hebben we nu op school een kaartenactie: Kinderen krijgen deze week mapjes met eigengemaakte
kaarten mee. Deze zijn voor de verkoop en de opbrengst is natuurlijk voor de schoolbibliotheek. Dus een
dubbele verrassing: mooie kaarten vóór mooie boeken! Elk kind krijgt 8 setjes mee (en 1 setje kost € 6,-).
We hopen natuurlijk dat er veel verkocht wordt, maar beseffen ook wel dat enkele gezinnen dan heel veel
moeten verkopen. Probeer zo veel mogelijk te verkopen, maar lukt het niet, dan is dit niet erg…
Succes met de verkoop!
Bus
Nu de kinderen van groep 3 t/m 8 op dezelfde tijd gym hebben, is het ook mogelijk om in de
“herfst/wintermaanden” op maandag samen in de bus naar de gymzaal te gaan. (Dit is niet gebruikelijk bij de
gemeente, maar omdat het nu zo uitkomt…..) Het taxibedrijf komt met een grote bus zodat we samen kunnen
rijden. Een enkele keer kan het voorkomen dat de grote bus niet beschikbaar is, de kinderen van de bovenbouw
moeten dan wel op de fiets. (Dus het blijft maandag handig om op de fiets te komen.)
Teldatum
Op 1 oktober is de teldatum voor de bekostiging van scholen. Wij hadden op 1 oktober 41 kinderen op school,
dat is iets meer dan vorig jaar, maar wat ons betreft kunnen er nog wel weer een paar kinderen bij.
Dus kent u jonge gezinnen met nog niet schoolgaandekinderen verwijs ze naar school en de peuteropvang.
Zij kunnen trouwens ook op 4 november, op de kijkochtend, komen.
4 November
Op 4 november hebben alle scholen van PCBO Leeuwarden hun deuren open.

13 oktober 15 minutengesprekken
Op dinsdag13 oktober zijn de 15-minutengesprekken van uw kind. We willen u hiervoor hartelijk uitnodigen. Wij
vertellen over de vorderingen en hoe het gaat op school, maar natuurlijk is er ook ruimte voor uw zaken rondom
uw kind. Als bijlage bij deze brief zit de planning. Let goed op de tijden, want een kwartier is zo voorbij….
De kinderen van groep 1, 4 en 6 staan niet in de planning. Bij deze kinderen komen we binnenkort op
huisbezoek.
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld september → €
VERJAARDAGEN IN OKTOBER
1
Ype Meindert Zeilstra
5
Anthe Boonstra
6
Benthe Holtrop
9
Sander Kramer
13 Jacob Bouma
29 Siem Jacob Duiker

gr.

35,65
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4
3
2
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Planning 15 minutengesprekken:
Op dinsdag13 oktober zijn de 15-minutengesprekken van uw kind. We willen u hiervoor hartelijk uitnodigen. Wij
vertellen over de vorderingen en hoe het gaat op school, maar natuurlijk is er ook ruimte voor uw zaken rondom
uw kind. Let goed op de tijden, want een kwartier is zo voorbij….De kinderen van groep 1, 4 en 6 staan niet in de
planning. Bij deze kinderen komen we binnenkort op huisbezoek.

Dinsdag 13 oktober:
Groep 2

Groep 3 en 5

Groep 7 en 8

Annie
Hessel
Femke
Djura

Sarah
Sanne
Jurjen de B
Sijtske
Rimmer

Ype Meindert
Jacob
Roan
Benthe

Laura
Anthe
Jurjen H
Anne Baukje

15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

Levi
Emma Brecht
Foke Marij
Siem Jacob
Marc

17.30
17.45
18.00
18.15
18.30

Sjoerd
Lybrich
Yde
Margriet

