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Agenda:
8m
9 mrt
15 mrt

Luizencontrolke
Kinderen vrij vanwege een verenigingsstudiedag
Kinderen om 12.00 uur uit vanwege een teamstudiemiddag
Vreedzame school
studiemiddag
Blok 6 - We zijn allemaal anders
15 mrt
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
stelt het open staan voor verschillen centraal.
Ophalers: fam. Jansma (W) & v Raalte)
Kinderen onderzoeken overeenkomsten
Start vanaf de kerk!
en verschillen in hun familie, klas, school,
15 en 17mrt Schoonmaakavond zie rooster
omgeving van de school en de wereld.
16 mrt
Open dag peuters/nieuwe leerlingen
22 mrt
MR/SAC/AC vergadering
24 mrt
Paasviering
“Trefwoord” deze maand:

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).
Achterlaten
Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan
met wat anderen achtergelaten hebben.
Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling;
kruisdood en begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).

******************************************************************************************************
Sporen
Wat zie ik? Wat is dat?
Gaat het ook door?
Waarheen dan? Wie was hier?
Het lijkt wel… een spoor!
Wat zie ik? Wat is dat?
Gaat het ook door?
Waarheen dan? Wie was hier?
Het lijkt wel… een spoor!

Het is er. Je ziet het.
Het laat je niet los.
Een indruk die nooit meer
verdwijnt.
Een spoor is getrokken. Je kunt
het soms zien.
Was jij dat? Was jij dat misschien?

Het is er. Je ziet het.
De zorg om je heen.
Een hand in een andere hand.
Een spoor van bescherming. Je
kunt het soms zien.
Was jij dat? Was jij dat misschien?

Het is er. Je ziet het.
Een kaartje. Een hart.
Een lach op een zonnig gezicht.
Een spoor van de liefde. Je kunt
het soms zien.
Was jij dat? Was jij dat misschien?

Het is er. Je ziet het.
Soms kruist het je pad.
Een kans op een andere weg.
Een spoor dat weer nieuw is. Je
kunt het soms zien.
Ben ik dat? Ben ik dat misschien?

Teamstudie, kinderen vrij:
- Op woensdag 9 maart hebben de kinderen vrij vanwege een PCBO Leeuwarden studiedag.
- Op dinsdagmiddag 15 maart zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Dan heeft het team op school een
studiemiddag.
Schoonmaakavond
Op 15 en 17 maart is er in de avond een schoonmaakavond. We verwachten daarbij alle ouders,
zodat we de lokalen en kasten, speelgoed en plekken die niet in het normale schoonmaakschema
zitten ook eens goed kunnen schoonmaken. Bij deze nieuwsbrief vindt u een rooster. U kunt dan evt
onderling ruilen, zodat op beide avonden genoeg hulp is.
Actieweek WWZ 7-11 maart
Deze week houdt het christelijk onderwijs de actieweek om de gevolgen van en het bezwaar tegen de
ketenbepaling in de wet ‘Werk en Zekerheid’ duidelijk te maken. U heeft over de mogelijke gevolgen
een brief ontvangen, lees deze nog even door. In de vakantieweek is er heel wat losgekomen.
Politiek, PO-raad een vakbonden hebben gereageerd op de brief en de aangekondigde actieweek en
het stond in diverse media. Woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over de WWZ.

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).
We proberen de leerlingen dan op vrijdagochtend 27 mei vrij te geven. Dit staat nog niet vast!
Graag willen we weten wie een tent heeft die we deze dagen kunnen gebruiken. Geef dit dan even op
school door.
Uur cultuur.
Natuurlijk gaan ook dit jaar weer alle groepen naar een voorstelling. In februari zijn de kinderen van
groep 6/7/8 naar “Mijn zus Valerie” geweest. Gistermiddag waren de kinderen van groep 1/2 naar de
voorstelling “Breidzje” en op 12 april gaan de kinderen van groep 3/4/5 naar “Er was
weer….Sneeuwwitje..THINK”
Het is mooi dat we zo in aanraking komen met cultuur. Want dit verbreed je denken.
We zoeken trouwens ook chauffeurs voor dinsdag 12 april. We moeten dan 13.00 uur in Sneek zijn.
Wie kan rijden?
Ouderavond en afsluiting themaweken.
Wat was het donderdag 25-02 een goede en positieve ouderavond. Mooi dat iedereen kon
meedenken over de toekomst van het onderwijs in de Lege Geaën en fijn dat iedereen er eigenlijk
grotendeels hetzelfde over dacht. We pakken met elkaar de opdracht op en zoeken met de drie
scholen een goede manier tot samenkomen. Omdat de andere scholen er net zo over
dachten/denken spreek ik de hoop uit dat dit goed komt. Wordt vervolgd!
Tegelijkertijd was deze avond ook een mooie afsluiting van de themaweken over muziek. Ik zag
overdag de kinderen genieten en glunderen en 's avonds de ouders. Ook dat geeft positieve energie!
Juf Jannie
U zag tijdens de ouderavond juf Jannie ook zitten. Juf Jannie is druk bezig met haar herstel. Juf
Jannie wil daarom ook wat meer en structureler op school komen. Dus dat is positief.
Om te beginnen zal ze vanaf volgende week op de woensdag weer voor groep 1/2 komen. Daarna zal
ze haar werkzaamheden uitbreiden ook voor groep 3/4/5. We houden u op de hoogte. Fijn dat we juf
Jannie weer wat vaker in de school zien en nog fijner dat ze zich steeds wat beter voelt.
OPEN DAG NIEUWE LEERLINGEN
Op 16 maart hebben alle scholen van Súdwest Fryslân hun deuren open voor nieuwe leerlingen
(peuters). Zij kunnen dan ’s ochtends (van 9.00 uur tot 13.00 uur) bij ons op school kijken. Even sfeer
proeven in de klas en uiteraard zijn er ook mensen aanwezig voor informatie. Kent u ouders met
jonge kinderen? Geef het dan even door. Iedereen is welkom!
Een groet van het team van de Reinbôge.

Opbrengst zendingsgeld februari: € 46,62
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Reinbôge: nieuws uit de groep
Elke maand vertelt een groep iets over hun belevenissen…..

