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Agenda:
3 febr
4 feb
9 en 11 feb
16 feb

Koffie-leesochtend
Rapport mee
Vreedzame school
15 minutengesprekken
Blok 6 - We zijn allemaal anders
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
stelt het open staan voor verschillen centraal.
Ophalers: fam. Zeilstra & de Groot)
Kinderen onderzoeken overeenkomsten
Start vanaf de kerk!
en verschillen in hun familie, klas, school,
15-26 feb Themaweken “muziek”
omgeving van de school en de wereld.
19 feb
Klassenavond groep 6/7/8
25 feb
19.30 uur ouderavond (samenwerking)
27 feb
Voorjaarsvakantie tot 6 maart
8 mrt
Luizencontrole
9 mrt
Kinderen vrij vanwege een verenigingsstudiedag
15 mrt
Kinderen om 12.00 uur uit vanwege een teamstudiemiddag
“Trefwoord” deze maand:
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).
Van kwaad tot erger
Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken.
Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige
vrouw (Johannes 8, 1-11).

******************************************************************************************************
Yin en Yang
Vuur en water,man en vrouw.
Vroeger en later,
warmte en kou.
Hard en zacht,
dag en nacht.

De boodschap is
dat Yin en Yang
in alle mensen zit.

In heel de wereld, dào chù, (*)
zit altijd Yin en Yang.

In iedereen, in jou en mij,
zit altijd Yin en Yang.
Ook nooit alleen maar dapper,
en nooit alleen maar bang.

’t Is nooit alleen maar kort,
’t is nooit alleen maar lang.
’t Is nooit alleen maar zwart,
’t is nooit alleen maar wit.

’t Is nooit alleen maar zout,
’t is nooit alleen maar zoet.
En nooit alleen maar fout,
en nooit alleen maar goed.

In jou en mij,
ja dào chù,
zit altijd
Yin en Yang.
Vuur en water,
man en vrouw.
Vroeger en later,
warmte en kou.
Hard en zacht,
dag en nacht.
( * is ‘overal’ in het Chinees)

Lekker dansen..
Dansen is leuk, helemaal als je het samen doet. De kinderen van groep 1 en 2 hadden vanmorgen
dansles in Gauw, samen met de kinderen van de andere school. Gezellig én leerzaam. Ze hebben
drie keer in totaal. Alle keren is het op maandag, voor de volgende twee keer zoeken we trouwens
ook nog een chauffeur. Wie kan……(het is trouwens ook heel leuk om te zien!)
Rapporten mee en 15 minutengesprekken.
Deze week gaan de rapporten mee. Volgende week zijn de 15 minutengesprekken, u heeft hier vorige
week een uitnodiging van gekregen. Groep 8 heeft schoolkeuzegesprekken op 16 februari.
Koffieochtend met leesconsulente
Op 3 februari hebben we van half 11 tot half 12 een koffieochtend. Lekker met elkaar koffie drinken én
natuurlijk praten over lezen! Onze leesconsulente Froukje zal hier dan ook een rol in spelen. U bent
van harte uitgenodigd.

Oud papier, andere verzamelplek! en nieuwe regelaar…
Vorige keer vertelde ik u al dat het oud papier vanaf nu op de dinsdag wordt opgehaald. Maar de
gemeente wil ook graag bij de kerk beginnen, dat is handiger in de route. Dus graag in het vervolg bij
de kerk beginnen.
De laatste jaren was Yde Hiemstra contactpersoon. We zochten een ouder die dit van Yde wil
overnemen en inmiddels heeft Kees Kiestra aangegeven dat hij dat wel wil zijn. Fijn, we kijken nog
even hoe we e.e.a. regelen met het uitdelen van de vestjes. Yde alvast bedankt!
Jildert loopt stage.
Oud-leerling Jildert doet zijn maatschappelijke stage bij ons op school. Fijn om hem weer te zien en
fijn omdat we dan wat extra hulp hebben. Hij komt een aantal keren op woensdag.
Themaweken: Muziek
Van 15 tot 26 februari hebben we themaweken. In de kalender stond dat het thema “musical” was,
maar omdat we dit jaar veel extra aandacht besteden aan muziek, is het thema “muziek” geworden.
Wat een feestelijk thema. Want samen muziek maken is natuurlijk geweldig. U hoort deze week vast
veel liedjes en wellicht komen uw kinderen dansend thuis. Tijdens de ouderavond hopen we ook iets
te laten zien van de themaweken.
Uitnodiging ouderavond:
Op 25 februari hebben we onze jaarlijkse ouderavond. Deze keer hebben we een speciaal
“samenwerking in de regio” thema, u heeft hier al een brief over gekregen. Daarnaast staan we kort
stil bij de jaarverslagen en uiteraard bij de themaweken.
Agenda:
19.20 uur
19.30 uur

21.05 uur
21.15 uur

21.40 uur
21.50 uur

Inloop met een kopje koffie.
Thema: samenwerken in de regio..
- Welkom
- korte inleiding
- gesprekken in het “wereldcafé”
- korte bespreking van de uitkomsten
- vragen van u aan de bestuurder (Hans Greidanus)
- hoe nu verder
- sluiting
Pauze
zakelijk gedeelte:
- schoolontwikkelingen
- MR, SAC en AC
- financiën
wat hebben de kinderen gedaan rondom het thema Muziek?
We vertellen hier kort over en laten wat zien…
gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een drankje…

O ja, we hebben bijna geen plastic tassen meer….tja en nu we ze ook minder in de winkel krijgen is
dat wel een probleem. Heeft u nog tassen die we kunnen gebruiken? Het is handig dat alle kinderen
op dinsdag en donderdag in ieder geval een plastic tas meenemen. Dit zijn onze uitdeeldagen!
Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld januari: € 32,35
VERJAARDAGEN IN FEBRUARI
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Reinbôge: nieuws uit de groep
Elke maand vertelt een groep iets over hun belevenissen…..

De favoriete boeken van groep 3, 4 en 5
Er was eens… een leesconsulente; ze heet Froukje!
Eens in de drie weken komt ze bij ons op visite.
Ze krijgt geen koffie,
maar ze komt steeds nieuwe boeken bij ons brengen
en vertelt er ook iets over.
Zo kunnen wij in de klas steeds leuke boeken lezen.
Hieronder vertellen we wat ons favoriete boek is!

Benthe: moppenboekje – omdat er grappige moppen in stonden
Anne Rikst: moppen met wasco – moppen vind ik heel leuk
Ype Meindert: moppenboekje – hij zegt vaak; ik kan sneller
Ilse Mare: een zeehond zonder naam – omdat het jongetje met zijn opa geld willen voor
een zieke zeehond
Jacob: dinosauriers – ik vind dino’s leuk
Roan: goed gebekt – ik vind het zo leuk als het over kikkers gaat

Annie: spekkie en sproet, paniek op het ijs – omdat het best wel grappig is en het is
gewoon een leuk boek
Djura: spekkie en sproet, paniek op het ijs – Het is een heel spannend boek, want er
verdwijnen heel veel dingen. Bijna alle mensen hebben er iets mee te maken en dat
gebeurt in een hotel.

Femke: de zombie van zandwijk – het boek lijkt me wel spannend en grappig

Jelle Thomas: het schotelvarken – Ik woon op een boerderij en dit boek gaat over
varkens. Dat vind ik ook leuk hoor.
Hessel: dat gaat mis mees – omdat het mis gaat en je nooit weet waar het over gaat

Ruben: een knal tegen de bal – omdat het over voetbal gaat
Sander: een knal tegen de bal – ik vind voetbal een leuke sport

