Nieuwsbulletin
www.dereinboge.nl
ook op Twitter

Juli 2016
Agenda:
5 juli
6 en 7 juli
12 juli

Rapport mee
Mogelijkheid tot 10-min gesprek
Doorschuifmoment in groep

13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
19 juli

Afscheid juf Herma, juf Janna en juf Anita
Slotfeest
Laatste schooldag 11.45 uur uit
Zomervakantie tot 26 augustus
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

Vreedzame school
Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
De kinderen leren belangrijke
communicatieve vaardigheden, zoals
duidelijk communiceren, goed luisteren,
vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander,
verschil van mening overbruggen.

Ophalers: fam. Kiestra/Dotinga)

30 aug

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Barten/Boonstra)
“Trefwoord” deze maand:
Spreken is zilver…
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
Bijbel: Ester (Ester)
Wie ben ik?
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.
Bijbel: Jona (Jona)

******************************************************************************************************
Elke dag is een cadeautje.
Mooi verpakt: wat zit er in?
Het papier vouwt langzaam open…
Kijk, we zien al een begin!

‘k Ben benieuwd naar dit
cadeautje.
Naar wat komen gaat vandaag.
Spannend, leuk, ik heb er zin in!
Kom maar dag! Ik zie je graag!

Elke dag is een cadeautje.
Mooi verpakt: wat zit er in?
Het papier vouwt langzaam open…
Kijk, we zien al een begin!

Ouders bedankt!
Aan het einde van het schooljaar krijgen alle ouders en speciaal tijdschrift “Ouders bedankt”. Een
school kan niet zonder kinderen, maar natuurlijk ook niet zonder ouders en zonder ouderhulp. We
willen jullie dan ook allemaal weer bedanken.
Leerkrachten komend schooljaar en afscheid
Vorige week heeft u de in“formatiebrief ontvangen. Hierin vertelden we u dat we welkom heten aan juf
Elskelien. Zij is afgelopen vrijdag al even bij ons op school geweest. Op dinsdag 12 juli gaan alle
kinderen een uurtje doorschuiven naar hun nieuwe groep, om even kennis te maken. Juf Elskelien is
dan ook weer aanwezig.
In de laatste schoolweek besteden we woensdag na schooltijd aandacht aan het afscheid van juf
Herma, juf Janna en juf Anita H. Kinderen en ouders kunnen onder het genot van een broodje hen
nog even de hand schudden.
Laatste schoolweken.
Op 5 juli gaat het rapport mee. Hoewel het niet op jaarplanning staat, hebben we aan het eind van elk
jaar wel facultatief 15-minutengesprekken. U kon dit vanuit de vorige nieuwsbrief zelf aangeven en in
een enkel geval nodigen wij ouders hier ook voor uit.
In de laatste schoolweek zijn er ook diverse activiteiten. Zo schuiven de kinderen op 12 juli even naar
de nieuwe groep. Even kennismaken met de nieuwe groep en leerkracht. Op woensdag 13 juli
nemen we afscheid van juf Herma, juf Janna en juf Anita H onder het genot van een broodje en op
14 juli is de slotdag en het afscheid van groep 8. Op een volgende bladzijde kunt het programma
van de slotdag vinden.

Afscheid groep 8, uitnodiging kinderen groep 8 en hun ouders
Wij willen als school natuurlijk graag afscheid nemen van onze groep 8. Graag? Ja, want ze zijn klaar
om een volgende stap te doen. We wensen Sanne, Anthe, Jurjen, Rimmer, Anne Baukje, Laura en
Sijtske dan ook alle goeds toe op hun nieuwe school. Natuurlijk zwaaien we de kinderen op de laatste
schooldag uit, maar op 14 juli zetten we ze extra in het zonnetje.
Kinderen van groep 8 en hun ouders worden dan om half 5 bij familie Jansma (Anne Baukje)
uitgenodigd voor een lekker afscheid met o.a. een barbecue. Jullie moeten je eigen drinken
meenemen. Gezellig dus.
Samenwerking buurdorpen.
Zoals bekend is er in mei een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking met de
buurscholen onderstreept. De intentie is om te gaan fuseren. Komend jaar zal vooral in het teken
staan van kennismaken en onderzoeken. Dit proces wordt begeleid door een onafhankelijke instantie.
Als scholen zoeken we zo nu en dan al vast verbinding, bijvoorbeeld bij activiteiten. Gezamenlijke
culturele of sportactiviteiten, waarbij de verschillende groepen gaan samenwerken. Dit jaar hadden we
zo al “wy dûnsje”, gezamenlijke danslessen met alle kleutergroepen. Komend jaar zullen de kleuters
vanuit Sibrandabuorren één keer in de zoveel tijd bij ons komen spelen.
Natuurlijk zullen de teams nader kennismaken; gezamenlijke cursus, gezamenlijke vergaderingen.
Ook organiseren we momenten van ontmoeting voor ouders. Vanuit het fusieproces zullen dit formele
momenten zijn, maar het lijkt ons ook goed om informele momenten te organiseren. Een avond
rondom een thema.
Al deze kennismakingsmomenten zullen meegenomen worden in het definitieve besluit. Ale
onderzoeken en kennismakingsmomenten worden verwerkt in een Fusie-effect-rapportage. De
gemeenteraad bespreekt dit vervolgens weer in het voorjaar van 2017.
Het afgelopen jaar hebben we al niet stilgezeten, maar komend jaar zal er meer duidelijk worden over
het onderwijs in de Lege Geaen. Op naar de toekomst!
Vakantie
15 juli is de laatste dag voor de vakantie. De kinderen zijn dan 11.45 uur uit. Kleuters en groep 8
hebben op 14 juli om 14.30 uur al vakantie.
De vakantie duurt tot 28 augustus en we verwachten dan alle kinderen weer op 29 augustus op
school. Net als afgelopen jaren beginnen we dan ’s ochtends met een gezellige inloop met koffie en
iets lekkers….zodat we de vakantieverhalen kunnen uitwisselen, maar ook even kunnen kijken wat de
nieuwe plekjes zijn.

Een groet van het team van de Reinbôge.
Opbrengst zendingsgeld mei: € 26,60
VERJAARDAGEN IN JULI
1
Ruben Buma
5
Rimmer Jansma
23
Sijtske Seffinga

Groep
4
8
8

AUGUSTUS
2
Hessel Jansma
15
Jinke Boonstra
22
Djura Kiestra
29
Ilse Mare Bokma

Groep
3
6
5
4

En op 7 september wordt Anne Baukje Dijkstra 4 jaar. Zij komt na de vakantie bij ons op school. Ze
komt nu al een paar keer proefdraaien. Welkom!
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Woe 13 juli van 12.00 – 13.00 gelegenheid om Janna, Anita en Herma de hand te schudden;
even rond een stamtafel met Suikerbrood/krentenbrood/boter/thee/melk..

Programma Slotfeestdag donderdag 14 juli:

lekker bewegen en spelen met een Afrikaans tintje!

De kinderen hoeven deze dag geen fruit, eten en drinken mee. Wilt u ze wel insmeren met
zonnebrand voor ze naar school gaan?
Daarnaast mogen ze verkleed komen: thema Afrika (denk aan dieren, kleurrijke kleding e.d.) Let er
wel op dat het comfortabel zit i.v.m. de sponsorloop!
8.30
9.00

10.00
10.30
12.00
13.00
13.45
14.30

start in eigen klas.
sponsorloop in het dorp: de kinderen wilden zelf graag iets doen voor de mensen in Afrika die
te lijden hebben onder de grote droogte. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over, maar ga
alvast maar op zoek naar sponsoren! Uiteraard bent u van harte welkom om te komen
aanmoedigen!
fruit / drinken / pauze.
parcours: in groepen langs verschillende onderdelen in en rondom school – pleinspelen en/of
knutselopdracht.
eten / drinken / pauze
we nemen als schoolgenoten afscheid van groep 8
afsluiting in eigen klas
voor groep 1/2 en 8 begint de zomervakantie!

Om 16.30 uur is er een barbecue voor de leerlingen van groep 8 met hun ouders en het
team bij familie Jansma. Let op neem je eigen drinken mee.
Groep 3 t/m 7 worden vrijdag 15 juli van 8.30 tot 11.45 uur op school verwacht!

