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Agenda:
3 nov
4 nov
11 nov
18 nov
20 nov
24 nov
26 nov
29 nov
3 dec

Klassendoorbreking Lampion
Kijkochtend
Sint Maarten
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Vermaning & de Boer)
Groep 6, 7 en 8 Schaatsen voor water
Groep 6, 7 en 8 bezoek distributiecentrum
Poeisz
MR/ (S)AC vergadering
Eerste advent
Sinterklaas op school

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:
Arm en rijk
Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en
onrecht. Bijbel: Amos (Amos)
Kleren maken de man
Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt veel
maar ook niet alles. Bijbel: Naäman (2 Koningen 5)

******************************************************************************************************
Samen één
Tikketikke, wat een regen.
Dikke druppels, spetterspat.
Samen onder moeders plu
en zo worden we niet nat.
Samen één paraplu!
Hoe gezellig is dat!

Hikkehikke van het lachen
om een rare, gekke mop.
Samen gieren om haast niks
en dat houdt gewoon niet op.
Samen één slappe lach
en de dag is weer top.

Likkelikke van een ijsje:
aardbei, slagroom en citroen.
Samen op het warme strand
lekker met één ijsje doen.
Samen één volle hoorn
en een ijskoude zoen.

Snikkesnikke van het huilen,
dikke tranen op een wang.
Samen delen we verdriet
want dan duurt het minder lang.
Samen één voor elkaar.
Zij met hem, hij met haar.

Kaartenactie  leesactie  bibliotheek!  deze week inleveren!
Wij vinden op de Reinbôge lezen belangrijk! Daarom hebben we nu op school een kaartenactie waarbij de
opbrengst naar de schoolbibliotheek gaat. Er is vast al veel verkocht, want we hebben al weer veel mapjes
retour. Het zou mooi zijn als iedereen deze week de complete mapjes inlevert. Wij kunnen dan alles opsturen en
ons bedrag ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt!
4 November, kijkochtend.
Weet u het nog, morgen, op 4 november, hebben alle scholen van PCBO Leeuwarden hun deuren open. Wij
willen dit combineren met een kijkochtend. U kunt die ochtend een kijkje in de klas van uw kind nemen. U heeft
twee weken geleden hierover een brief ontvangen.
Schoenmaatjes
Dit jaar doen de groepen 1-5 weer mee met het project “schoenmaatjes”. Kinderen vullen
en versieren met dit project een doos en steunen daarmee goede doelen van Edukans.
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor
kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Kinderen in
Nederland vullen een doos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele doos een onvergetelijk
cadeau! We hebben al een paar mooie dozen retour. De dozen moeten weer op maandag
23 november ingeleverd worden.

Schaatsen voor Water
Vrijdag 20 november doen de kinderen van groep 6/7/8 mee met “Schaatsen voor Water”. Dit is een
tweejaarlijkse actie van Plan Nederland. Ze schaatsen geld bij elkaar voor het goede doel (gezond water in
landen waar dat heel erg nodig is). De kinderen hebben afgelopen donderdag een gastles over het project
gekregen en ze krijgen het actiemateriaal mee. We hopen natuurlijk weer veel bij elkaar te schaatsen én
daarnaast is het voor ons ook leuk  schaatsen op de nieuwe ijsbaan in Leeuwarden! We worden daar 13.15
uur verwacht. Welke ouder kan/wil mee al begeleiding? Graag melden bij reinbogejufwieke@gmail.com of het
even zeggen tegen de juffen. Succes en veel plezier!

Verandering van fruitdagen!
Het fruit voor deze week is al geleverd. Deze week eten we tomaatjes, appels en peren.
Lekker! Er is voldoende voor iedereen dus u hoeft echt geen fruit mee te geven! (Er is keuze
tussen 2 soorten per keer…maar we laten natuurlijk wel proberen…)
Het blijkt dat het fruit elke maandag wordt geleverd (dat was nog niet bekend). Reden voor
ons om van fruitdagen te veranderen, zodat de kleuters ook drie dagen kunnen meegenieten.
De fruitdagen worden nu dinsdag, woensdag en donderdag. Dus de kinderen hoeven dan
geen fruit mee.
Wel zoeken we nog wat hulp. Voor de woensdag zijn al 6 hulpen, maar voor de dinsdag en de
donderdag nog maar één. Het is echt niet veel werk. Schoonmaken, evt. snijden en verdelen.
Een halfuurtje? Als er voldoende hulp is, hoeft u ook niet elke week, want dan kan er
afgewisseld worden. Wie komt nog helpen? Info@dereinboge.nl (of zeg het even)
Kunstige kluspake, mediatoren…. Vreedzame school
Klus-pake Sjirk heeft een heel mooi bord gemaakt, zodat iedereen kan zien
dat wij een vreedzame school zijn. Nu moeten we nog een mooi plekje
zoeken om hem op te hangen. Dat lukt vast! Dank u wel pake Sjirk!
In oktober hadden we ook weer een diploma-uitreiking van onze mediatoren
van groep 6/7/8. Deze kinderen zijn nu expert in het bemiddelen van
eventuele problemen. Gefeliciteerd en uiteraard hopen we niet dat jullie het
druk zullen krijgen…want als we nu op het plein kijken is steeds iedereen
leuk aan het samenspelen.
Sinterklaas
Natuurlijk komt Sinterklaas ook weer op de Reinbôge. We verwachten hem
donderdag 3 december. Komt u ook kijken? Hij begint bij de peuters en
daarna gaat hij langs de verschillende klassen. Het wordt vast weer een
gezellige dag. Ik hoop dat hij ook weer zijn vrienden, de zwarte pieten, heeft
meegenomen.
Goedgekeurde/veilige peuteropvang
Vorige week was er een (geheime) controle van de GGD i.v.m. veiligheid en hygiëne. En onze peuteropvang
kwam glansrijk door de controle. Gefeliciteerd!
Een groet van het team van de Reinbôge.

VERJAARDAGEN IN NOVEMBER
9
Sarah Barten
groep 7
9
Tim Barten
6
10 Meester Johan
18 Juf Janna
Hessel en Nienke Marije worden bijna 4 jaar. Ze komen dan deze maand ook
proefdraaien. Welkom bij ons op school!
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Reinbôge: nieuws uit de groep
Elke maand vertelt een groep iets over hun belevenissen…..

