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Agenda:
heel jan.
5 jan
19 jan

Op verschillende momenten toetsen
Luizencontrole
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Jansma (B) & Buma)
21 januari Start voorleesdagen
4 jan
Weer naar school
28 jan
MR/AC/SAC vergadering
3 febr
Koffie-leesochtend (zie verderop)

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:
Bij wie hoor je?
Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en
uitnodigen. De groep volgen en jezelf blijven.
Bijbel: Opdracht van Jezus in de tempel; twaalfjarige Jezus; doop in de Jordaan; Jezus in de
synagoge; feest bij Levi; twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6).
Angst en vertrouwen
Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden.
Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het
mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).

******************************************************************************************************
Waar stond jouw wieg?
Waar stond jouw wieg?
Wie ving jou op? Wie was erbij?
Wie fluisterde jouw naam?
Zei: ‘Lieve liefste schat,
mijn wonder, dat ben jij!’

Waar stond jouw wieg?
Wie ving jou op? Wie was erbij?
Wie fluisterde jouw naam?
Zei: ‘Lieve liefste schat,
mijn wonder, dat ben jij!’

De plek waar jij geboren bent,
de kansen die er zijn.
De liefde die je krijgt of niet
geluk of pech en veel verdriet…
Zwaar of fijn?
Dat maakt veel uit.

Het mooiste dat je overkomt
is als je wordt gekend.
In wat je kan, in wie je bent.
In wie je bent.

De plek waar jij geboren bent,
de groep die ertoe doet.
Vertrouwen dat geschonden
wordt,
voldoende eten of tekort…
Naar of goed?
Dat maakt veel uit.
Waar stond jouw wieg?
Wie ving jou op? Wie was erbij?
Wie fluisterde jouw naam?
Zei: ‘Lieve liefste schat,
mijn wonder, dat ben jij!’

Een gelukkig nieuwjaar, een jaar waarin de Reinbôge weer al zijn kleuren laat stralen!

Vervanging….
Na de kerstvakantie werkt juf Herma weer haar normale uren voor de groep. Ze staat dus weer op
maandag, dinsdagochtend en woensdagochtend voor de groep. Fijn dat het weer beter met haar
gaat. De overige twee dagen (en de woensdag voor groep 1/2) staat juf Anita Hoekstra voor de groep.
Juf Jannie was hier in december ook weer even op school. Ze heeft even bij ons gekeken tijdens
Sinterklaas. Het gaat gelukkig weer iets beter met haar, al is ze er nog niet. Maar langzaamaan knapt
ze weer op. Nu komende weken de toetsen zijn, zou het ons niets verbazen als ze daar ook eens
komt helpen. Fijn die “extra handen”, maar natuurlijk nog fijner dat juf Jannie weer in de school is.
Halverwege januari zullen we bekijken wat de mogelijkheden tijdens haar herstel zijn. Zeker is in ieder
geval dat het de goede kant uitgaat. Ook zal u de komende weken soms een andere meester bij ons
op school zien. Dit is meester Willem Jetze. Hij zal hand- en spandiensten verrichten en zo nu werken
met een groepje kinderen. Meester Willem Jetze heeft veel ervaring als leerkracht, maar is lange tijd
ziek geweest. Hij komt hier weer wennen aan het onderwijs en werkproces, maar kan ons tegelijkertijd
mooi helpen in onze combinatiegroepen en taken.
Sinterklaas
Wat was het feest dit jaar ook weer geslaagd. De peuters en de kinderen van school wachten bij de
kerk op Sinterklaas, die met een roeiboot aan kwam varen. Gelukkig had hij wel alle cadeautjes
meegenomen, zodat het écht feest op school werd. Natuurlijk was tikkertje doen met de Zwarte Pieten
op het plein ook al een écht feest. Sinterklaas en ál zijn hulp bedankt!

Kerstviering, kerstwandeling!
Ook de kerstviering was een groot succes. Wat hadden jullie als ouders een mooi schouwspel voor
ons bedacht. Stralende engeltjes, een vrolijke koning, behulpzame Romeinen, een warme Herberg,
knuffelkoeien en een disco-engel, een lieve kleine baby, koperklanken, lekkers, warms en een
schitterende kaarsjesroute.
Alle ouders bedankt, zo gingen we écht goed de kerstdagen in.
Uitnodiging voorleesdagen én koffieochtend
Op 21 januari starten de nationale voorleesdagen. Dagen waarin wij als school weer extra aandacht
besteden aan (voor)lezen. Maar misschien vindt u of een pake of beppe het ook wel leuk om eens
voor te lezen. U kunt dit dan doorgeven aan één van de leerkrachten. Wij zouden het wel leuk vinden.
Op 3 februari hebben we van half 11 tot half 12 een koffieochtend. Lekker met elkaar koffie drinken én
natuurlijk voorlezen. Onze leesconsulente Froukje zal hier dan ook een rol in spelen. U bent van
harte uitgenodigd.
Peuteropvang de Reinbôge zoekt enthousiaste Friese voorlezer.
Afgelopen jaar hebben wij een prachtig boek gekregen vol met Friese verhaaltjes, rijmpjes en liedjes.
We zouden heel graag van dit boek gebruik maken en zijn dan ook opzoek naar een enthousiaste
vrijwilliger die het leuk vind om 2x in de maand een half uur op de groep te komen voorlezen/zingen.
Het gaat om 1x een half uur op de maandag ochtend en 1x een half uur op de donderdag ochtend.
Lijkt je dit leuk dan horen wij het heel graag!
Oud papier ophaalactie verandert van dag!
Wij lazen in de dorpskrant op pagina 30 dat de ophaaldag van het oud papier verandert. Ik heb
inmiddels contact gehad met de gemeente en dit klopt. Volgende week is er hierover een afspraak
met de gemeente. Gelukkig kunnen wij als scholen nog wel helpen en krijgen wij een vergoeding. Wel
is het zo dat er nu een andere wagen is.
Op de jaarkalender staat nu dat het oud papier steeds op vrijdag is, dat verschuift naar de dinsdag
daarna. Dus volgende week dinsdag de 19 is de eerste keer. Familie Jansma en Buma moeten hier
dus rekening mee houden, maar ook in de andere maanden is het steeds de
dinsdag daarna, pas dit dus aan op uw kalender. Via www.sudwestfryslan.nl
of via de Súdwest-Fryslân-app kunt u de digitale afvalkalender vinden. We
hebben nog wel overleg over de data, maar houdt in ieder geval de data van
de kalender (dus de dinsdag na onze kalender) aan.
Fruitproject
De hulpouders hebben van Anke Marij weer een schema ontvangen. Tot nu toe ziet het fruit er steeds
prima verzorgd uit. Onze dank daarvoor. Mocht u trouwens ook eens willen helpen, maar u staat nog
niet op de lijst. Er kan altijd extra geholpen worden. Geef dit dan door aan school. Maar voor nu een
gezond 2016 toegewenst.
Muzieklessen.
Tijdens de ouderavond begin dit jaar vertelde ik u dat we dit jaar meer aandacht zouden besteden aan
muziek. Vanuit het centrum voor de kunsten zou bijvoorbeeld een vakleerkracht muziek komen. Dit is
juf Jeanette. Ze is nu al een paar keer op donderdagmiddag geweest en het swingt de ‘klas’ uit. Dit
project duur in totaal 13 weken, dus ze blijft nog wel eventjes. Ook voor de leerkrachten werkt het
aanstekelijk. De leerkrachten zullen trouwens in januari ook zelf op muziekles. Ze krijgen het tweede
half jaar drie keer een zangclinic. “Wy Sjonge!”.
Tablets in het onderwijs. Ruim 700 tabletcomputers  15 voor de Reinbôge
Met de aanschaf van tabletcomputers in december zette PCBO Leeuwarden e.o. een belangrijke stap
op weg naar innovatie en modernisering van het onderwijs. Er zijn ook 15 gekomen op de Reinbôge.
We zoeken nu de mogelijkheden uit en hopen natuurlijk dat de kinderen er snel mee kunnen werken.
De tablet blijkt een uitstekend hulpmiddel te zijn bij de lessen. De investering sluit goed aan op onze
ingezette ontwikkelingen.
IJzelvrij
We hebben u natuurlijk steeds goed op de hoogte gehouden via de mail over vorige week, ijzelvrij.
Nogmaals bedankt voor uw begrip.

Na schooltijd niet meer op het plein.
Het valt ons op dat er weer steeds vaker kinderen ’s middags na schooltijd op het plein en rondom de
school spelen/rennen. Dit hebben wij liever niet. Naast dat dat ons werken/vergaderen kan verstoren
gaan kinderen ook wel eens naar binnen om wat te vragen. Ook wordt er wel rommel op het plein
achtergelaten. Overigens zijn dat niet alleen onze kinderen…het valt ons ook op dat er oudere
kinderen na schooltijd op het plein rondhangen. Zij hebben ook een ander soort afval, we hebben
bijvoorbeeld al drugszakjes en bierdoppen gevonden. Wij letten hier op, maar het is ook goed dat u dit
weet en hier op kunt letten. We hebben in het verleden met de politie al eens afgesproken dat er na
schooltijd geen kinderen op het plein zijn. Dat geldt dan voor alle leeftijden, anders is het namelijk niet
te controleren/handhaven voor hen. We hebben nu nog geen contact gehad, maar willen het zelf wel
weer een beetje aanscherpen. Gelukkig is er genoeg andere speelruimte in het dorp. We hopen dat u
hier rekening mee kunt houden en dat u uw kinderen hiervan op de hoogte brengt. Wij sturen wel de
kinderen van het plein.
Sport op Basisscholen nodigt u van harte uit…voor het evenement Gezond Opgroeien!
Bewegen en gezonde voeding is belangrijk voor kinderen. Op zoek naar tips en tricks om uw kinderen
hier enthousiast over te maken? Kom woensdag 21 januari ook naar Sneek voor het evenement
Gezond Opgroeien. Met praktijkvoorbeelden van vakleerkrachten en voedingsdeskundige Mama
Mascha gaan we dieper in op de voordelen van gezonde voeding en bewegen d.m.v. theater en
meer. Komt u ook?
Programma
Wanneer
: 21 Januari 2016
Hoe laat
: 19:00 tot 21:30 uur
Waar
: Lokaal 55 in Sneek
Wij zien uw aanmelding voor het evenement met enthousiasme tegemoet. U kunt zich samen met een
introducé aanmelden via www.sportopbasisscholen.nl/gezond-opgroeien.
Het evenement wordt georganiseerd door Sport op Basisscholen, een initiatief van De Friesland
Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Sport op Basisscholen zorgt voor vakleerkrachten en gezonde
voedingsprogramma’s op basisscholen in Friesland. Want het is belangrijk dat kinderen met plezier
hun talenten ontdekken en kennis maken met een gezonde levensstijl. Een gezonde basis begint
namelijk op de basisschool! Jong geleerd is oud gedaan. De gemeente Súdwest-Fryslân doet ook
mee aan Sport op Basisscholen.
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op www.facebook.com/sportopbasisscholen
en www.twitter.com/sportopschool.
Team sport op basisscholen
p.s. Een tip voor alle sportfans. Foppe de Haan is
er ook bij!

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld eind oktober tot december: € 70,45!
VERJAARDAGEN IN JANUARI
7
Annie Seffinga
8
Marc de Groot
15
Sanne Barten
26
Lybrich Hibma
26
Yde Hibma
26
Yenthe Schreijer
31
Dana Vermaning

Groep
5
2
8
7
7
1
6
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Reinbôge: nieuws uit de groep
Elke maand vertelt een groep iets over hun belevenissen…..

Volgende maand kunt u hier van alles lezen vanuit groep 3/4/5. Vorige week hadden we plotseling ijzelvrij en
deze week beginnen we met de toetsen, vandaar dat we nog wat extra tijd nodig hebben om onze pagina te
vullen. Wel kunnen we vertellen dat het leuk is in onze groep!

