De Reinbôge, Sint, kerst, verkeer, bieb en KSGdienst
Sinterklaas!

Andere acties

Donderdag 3 december kwam Sinterklaas weer in
Tersoal. Wat een feest. Hij kwam aan met een
roeiboot. Gelukkig bleef hij staan en kwam hij met
zijn 2 pieten bij ons op school. We stonden met zijn
allen te wachten bij de kerk en zongen luidkeels
liedjes. Toen zijn we in optocht naar de school gegaan
en daar is hij natuurlijk langs alle klassen geweest van
school en bij de peuters.
Kinderen kregen mooie cadeautjes, maar ook de
school kreeg een mooi cadeau. Een mooie
prentenboekenkast voor in de bibliotheek. Dus
dubbel feest. Kom de mooie bak maar eens
bewonderen in onze bibliotheek.
(Elke maandagavond open!) Dank u Sinterklaasje!

De laatste weken hadden we meer acties.
De kaartenactie heeft maar liefst €250 opgeleverd.
Daar kunnen we mooi wat nieuwe boeken mee
kopen. Dank u wel!
Ook hebben de kinderen flink wat rondjes geschaatst
met schaatsen voor water. De actie schoenmaatjes
heeft gezorgd voor flink wat goed gevulde dozen. Fijn
dat we zo wat voor onze medemens kunnen doen.
Uiteraard willen we iedereen bedanken voor het
meedoen of het geven…

Kerstwandeling
Mocht u op 17 december tussen 17.00 uur en 18.00
uur allemaal gezellige geluiden horen, dan klopt dat.
School heeft dan namelijk een kerstwandeling door
het dorp. We lopen langs het kerstverhaal, wat overal
door de ouders verbeeld wordt in het dorp. Zo wordt
Tersoal écht een kerstdorp. Mocht u het zo gezellig
vinden, dan kunt u uiteraard gewoon mee wandelen.
Gekerstig allemaal!

Schoolkerkdienst,
mooie opbrengst vluchtelingenwerk.
Op 4 oktober hadden we een geslaagde schoolkerkdienst. 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. Kinderen
hebben klusjes gedaan, lekkere dingen of tekeningen
verkocht en de maandag-ochtendzending was extra
gevuld en bovendien zou school vanuit de
zendingspot het bedrag verdubbelen.
Vanuit de acties en de “extra” maandagzending
kwam € 190,14, Dat verdubbeld maakt: € 380,28!
Dit bedrag is gestort op de rekening van
vluchtelingenwerk. Geweldig bedankt allemaal!

Vreedzame school
Klus-pake Sjirk heeft een heel mooi bord gemaakt,
zodat iedereen kan zien dat wij een vreedzame
school zijn. Hij hangt inmiddels aan de muur. Heeft u
hem al gezien? Dank je wel pake Sjirk! Laatst 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.

Fruitproject
Inmiddels hebben we een aantal weken fruitproject.
Lekker samen gezond en afwisselend fruit en groente
eten. En zien eten doet ook eten. We merken aan de
kinderen dat het leuk en lekker vinden. Laten we
hopen dat u dit thuis ook merkt en dat kinderen thuis
ook eens vragen om “snoep-fruit of groente”.
Goede feestdagen en gelukkig 2016 van de Reinbôge,
Johan Meesters

