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september 2016
Agenda:
1 sept
12 sept
15 sept
20 sept 
22 sept
22 sept
28 sept
29 sept
2 okt
4 okt
5 okt

Brieven mee
Informatieavond
MR bijeenkomst fusie/samenwerking
Creatief samenwerking kinderen
Drie scholen “goud in je zelf ontdekken”
Mediatietraining 1
MR/(S)AC vergadering
Start kinderpostzegels
Mediatietraining 2
Schoolkerkdienst
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

Vreedzame school
Blok 1 We horen bij elkaar
Om van een school of klas een groep te
maken, is het nodig dat elk kind het gevoel
heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen
hebben iets met elkaar als ze elkaar goed
kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers.

Ophalers: fam. De Boer/Bokma)
150 jaar PCBO
“Trefwoord” deze maand:
In de war
Inhoud: Eenduidigheid en veelheid.
Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
In beweging
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.
Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).

******************************************************************************************************
Kom, ga mee
Kom, ga mee
Naar school, de bieb.
Dus loop of pak de fiets.
Want als je hier blijft zitten,
dan ontdek je verder niets.

Refrein:
Pak je schoenen en je jas
en zeg: ‘Ik ga op reis!’
Wie stilstaat komt niet verder.
Wie beweegt wordt langzaam wijs.

Kom, ga mee
op avontuur.
Wat zie je allemaal?
Alleen wie durft te reizen
komt terug met een verhaal.

Start schooljaar
Op 29 augustus zijn we weer op school begonnen. We hadden ’s ochtends een gezellige bijeenkomst
waarbij de vakantieverhalen werden uitgewisseld. Daarnaast was natuurlijk iedereen wel benieuwd
waar ze zaten. Ook hebben we nieuwe personeelsleden.
Het team ziet er zo uit:
Groep 1/2: Juf Anita (en juf Jannie), Groep 3/4/5: Juf Jannie en juf Wieke, Groep 6/7/8: Juf Elskelien
Directeur: Johan Meesters, Onderwijsassistenten: juf Ciska en juf Lieke, Schoonmaak: Klaske
Boterhoek.
Vreedzame school en mediatietraining.
Net als elk jaar worden er weer een paar kinderen van de bovenbouw opgeleid tot mediator. Ze
kunnen zichzelf hiervoor aanmelden. Op 6 oktober is de diplomering. Een belangrijk onderdeel van
De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat
mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te
vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de
klas of op het schoolplein.
Informatieavond
Op maandag 12 september a.s. vindt weer onze jaarlijkse informatieavond plaats. Naast een
algemeen deel waarin we t.a.v. de schoolontwikkeling terugkijken op het vorige jaar en vooruitkijken
naar het komende jaar, zullen er ook een 3-tal aparte groepsinformatierondes zijn in de verschillende
lokalen, verzorgd door de betreffende leerkracht(en). En omdat we het van groot belang vinden u
allen mee te nemen in onze ontwikkelingen, rekenen we op uw komst! We beginnen om 19.30 uur en
de koffie staat dan klaar! Definitieve uitnodiging volgt.

Gymnastiek
Zoals vorige week al vermeld hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 op vrijdagmiddag gymnastiek. Zij
fietsen dan samen naar Sibrandabuorren en vanaf oktober kunnen ze in de bus.
De kinderen hebben weer net als vorig jaar samen gymnastiek. Er gaan twee leerkrachten mee en
een onderwijsassistent (die CIOS heeft gedaan).
Juf Elskelien en juf Lieke fietsen mee met de kinderen en juf Jannie gaat in de auto. We verwachten
dat een aantal kinderen van groep 3 ook wel kan fietsen. Mocht u dit liever niet willen, dan kan uw
kind mee in de auto van juf Jannie. Geef dit dan even aan.
Op vrijdag moeten dan dus de kinderen op de fiets komen en hun gymkleren meenemen.
*Deze week vrijdag verwachten we nog mooi zomers weer. We gaan daarom rondom de school of op
het sportveld gymmen. Vanaf volgende week gaan we naar Sibrandabuorren.
*Wij hebben op school één fiets en lenen wel eens een fiets van een ouder. Maar wellicht heeft u thuis
een ongebruikte fiets staan. Dus van wie zouden we een fiets kunnen lenen/gebruiken voor de
leerkracht?
Samenwerking in De Legeaën
Zoals u weet zijn er afgelopen jaar en dit jaar al gesprekken geweest over mogelijke samenwerking
met scholen in de buurdorpen. Inmiddels hebben alle drie scholen uitgesproken zich wel te willen
oriënteren op samenwerking/de toekomst. Ook de gemeente denkt actief mee in de facilitering en
heeft daarvoor al een intentieverklaring ondertekend, net als de scholen zelf. Inmiddels is er een
projectleider aangewezen die het proces in goede banen zal leiden.
In september is er bijeenkomst gepland met de teams en de MR’en, maar ook op schoolniveau
maken de kinderen met een aantal projecten kennis met elkaar. In september “Goud in jezelf” U krijgt
hierover nog nadere informatie. Ook zullen de teams kennismaking, bijvoorbeeld middels een
muziekcursus. Op woensdag 26 oktober is er dan een gezamenlijke ouderavond waarbij alle ouders
worden uitgenodigd. Dit is om 19.30 uur in het dorpshuis van Gau.
Kortom volop beweging, op weg naar de toekomst!
PCBO Leeuwarden 150 jaar
Woensdag 5 oktober 2016 is voor PCBO Leeuwarden e.o. een bijzondere dag.
We vieren dan met elkaar het 150-jarig bestaan.
Deze dag willen we ook samen met alle 3200 kinderen vieren.
Dit doen we door ‘ s morgens samen feest te vieren in het WTC. We willen u nu al vast vragen om
deze dag te noteren en vrij te houden. We hebben deze dag ouders nodig om ons te rijden. Kunt u?
U bent, wanneer u rijdt van harte uitgenodigd om bij het feest aanwezig te zijn.
Een onderdeel van dit jubileum is ook dat de kinderen samen een kunstwerk gaan maken, dit zal
tentoongesteld worden in Keramiekmuseum Princessehof.
Vanuit de gedachte: “ Unity through diversity”.
Alle kinderen dragen samen bij aan een verbindend geheel. In de weken na het jubileumfeest kunt u
dit kunstwerk bekijken in het museum.
Bijlagen
Bij deze informatiebrief ontvangt u verschillende bijlagen (al dan niet via de mail). Lees deze goed
door en bewaar ze ook goed. Dit zijn namelijk belangrijke schooldocumenten. De jaarplanning, de
schoolgids, de ouderhulplijst. Zo weet u bijvoorbeeld wanneer de vakanties en vrije dagen zijn (schrijf
in uw agenda!) of wat voor hulp we nodig hebben.
Een groet van het team van de Reinbôge.
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VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
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En in september worden Anne Baukje, Marrit en Jayden 4 jaar. Zij komen bij ons op school. Eerst
proefdraaien en dan voor het echt. Welkom!
K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

