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Agenda:
11 april
12 april
12 april

22 maart
27 april
4 mei
10 mei
10 mei

Kinderen vrij vanwege een teamdag
Uur cultuur 3/4/5
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Hibma & Dijkstra)
Start vanaf de kerk!
Koningsspelen
Meivakantie tot 9 mei
Dodenherdenking
Luizencontrole
MR (S)AC verg

Vreedzame school
We starten weer met een nieuw blok.
De Vreedzame School is een compleet
programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch
burgerschap.

“Trefwoord” deze maand:
Zelfstandig
Inhoud: Zonder leider verder gaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen
vanuit een inspiratie. Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en 2); Petrus geneest; eerste
christengemeente (Handelingen 3 t/m 5); verdediging tegen anderen en interne
meningsverschillen; bekering van Filippus (Handelingen 4 t/m 8).
Neem de tijd
Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te
lummelen of te feesten (onder andere het pinksterfeest).
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs
13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).

******************************************************************************************************
Ik ga ervoor
Wie is de vonk die jou ontsteekt,
die jou in vuur en vlam zet?
Die jou het goede voorbeeld geeft,
dat enthousiasme in zich heeft,
waardoor jij zegt: ik ga!
Wie is de bries die jou beweegt,
die jou met geestdrift aanblaast?
Die jou de kracht geeft, vliegensvlug,
dat laatste zetje in de rug,
waardoor jij zegt: ik ga!

Ik ga ervoor.
Ik ga het doen.
Ik ga ervoor.
Ik kleur de wereld mooier.
Ik ga ervoor.
Hé, doe je mee?
Ik ga ervoor.
Stap in mijn spoor.
Ik ga ervoor.
We gaan er samen voor!

Teamdag, kinderen vrij:
Op maandag 11 april zijn alle kinderen vrij. Met het team hebben we een dag waarop we
ontwikkelingen en plannen afstemmen. Ook doen we een vooruitblik naar komend schooljaar.
Schoonmaakavond
Wij willen u nog bedanken voor de hulp bij de schoonmaak. Alles is weer lekker schoon, en het was
ook nog gezellig zo met elkaar.
Schoolreisjes en fietselfstedentocht. Kosten overmaken.
Op 23 mei gaan de kinderen van groep 1-5 op schoolreisje. We zijn al bezig met de voorbereidingen
en binnenkort horen jullie waar we naar toe gaan. Krijg maar vast zin!
Van 23 mei tot 26 mei fietsen de kinderen van de bovenbouw weer de fietselfstedentocht. Ook
hiermee zijn we al aan het voorbereiden. Dit is elke keer weer bijzonder. Deze keer fietsen we in 4
dagen langs alle elf steden en slapen we onderweg op een camping.
Natuurlijk zijn er ook kosten aan de schoolreisjes verbonden. We vragen u op dit over te maken op
onze bankrekening. Dit mag in één keer, maar het mag ook in termijnen. Wat u zelf het handigst vindt.
Uiteraard wel graag voor het schoolreisje.
Voor groep 1-5 zijn de kosten: € 17 per kind
Voor groep 6/7/8 zijn de kosten: € 65 per kind.
Dit bedrag/de bedragen graag overmaken op NL91 RABO 0330 8055 68 (KNS de Reinboge)
Onder vermelding van: schoolreisje “naam kind”

Fietselfstedentocht …. en dorpsfeest.
Doordat de dorpsfeesten een weekend eerder zijn dan was aangegeven, komen we in de knel met de
fietselfstedentocht. We hebben besloten om de fietselfstedentocht van maandag 23 mei t/m
donderdag 26 mei te organiseren (in de jaarplanning staat 24 t/m 27 mei). De leerlingen van groep
6/7/8 hebben dan vrijdagochtend de 27e vrij (3/4/5 niet). Wel komen ze natuurlijk ’s middags bij de
spelletjes.
Koningsspelen
Op 22 april zijn de koningsspelen. Net als vorig jaar doen we dit weer samen met de
andere scholen uit de regio. We hebben al een leuk spelletjesprogramma voor de
ochtend bedacht. Alle kinderen zijn van 9 tot 12 uur op het veld naast “it Mingeltsje”.
De kinderen van groep 3-8 gaan samen op de fiets en ook weer samen terug, zodat
we op school weer samen kunnen lunchen.
Kinderen van groep 1/2 zijn die dag officiëel vrij. Toch willen wij ook graag dat zij
mee doen. We hopen dat ouders ze zelf kunnen brengen en halen. We overleggen nog even intern
wanneer ze de “vrije” tijd kunnen inhalen. De kinderen van groep 3-8 zijn ’s middags gewoon op
school. Ouders die zich hebben aangemeld via de ouderhulplijst worden binnenkort benaderd voor
hulp. Een mooie feestdag!.
4 mei herdenking
Net als elke jaar doen we als school natuurlijk ook weer mee aan de 4 mei herdenking. We staan hier
vooraf in de klas bij stil en op de dag zelf leggen kinderen een krans en lezen zelfgemaakte gedichten
voor. Dit is altijd weer een bijzonder moment, ook omdat familie Dijkstra elk jaar aanwezig.
Dit jaar bezoeken we trouwens ook weer traditioneel het oorlogsmonument van dhr. Dijkstra tijdens de
fietselfstedentocht. “Opdat we niet vergeten”.
Juf Anita Boot
U had al meegekregen dat de moeder van juf Anita is overleden. Dit valt haar zwaar. Ze staat deze
week ook nog niet voor de groep. Wel probeert ze donderdag even te komen. Hoe het komende week
komt is nog niet duidelijk. We wensen haar natuurlijk alle sterkte toe. Wel proberen we, indien
mogelijk, steeds wat dezelfde inval te regelen. Morgen komt meester Weinyk weer.
Cito eindtoets 19, 20 en 21 april 2016
Op 19, 20 en 21 april is de Cito eindtoets voor de kinderen van groep 8. We hebben samen met
ouders en kinderen een schoolkeuze gemaakt en gaan er van uit dat de toets deze keuze
onderstreept. De toets is nu niet meer bepalend, dus kinderen kunnen redelijk relaxed met de toets
aan de slag. We wensen ze veel succes!
Herhaling, omdat we nu nog steeds kinderen moeten wegsturen…..
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 gaan ervan uit 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.

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld februari: € 28,35
VERJAARDAGEN IN APRIL
14
Jurjen de Boer

3
9

MEI
Klaas Jan Kramer
Jurjen Hiemstra

Groep
7
Groep
4
8

K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

Reinbôge: nieuws uit de groep
Deze week komt Tsjek! Vandaar dat we volgende week een leuke pagina met Tsjeknieuws gaan vullen.
Vanmiddag hebben de van de bovenbouw schoolvoetsbaltoernooi….we hopen dat we daar ook iets over
kunnen vertellen. Zet ‘m op!

