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Agenda:
4 okt

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. De Boer/Bokma)

5 okt
150 jaar PCBO Leeuwarden: Feest
6 -14 okt
Kinderboekenweek.
11 en 13 okt. 15 minutengesprekken
11 okt
MR/(S)AC vergadering
15-23 okt Herfstvakantie
25 okt
Luizencontrole
26 okt
Gezamenlijk ouderavond “fusie?” Gau
1 nov

Kijkochtend en opendag PCBO

Vreedzame school
Blok 2 We lossen conflicten zelf op.
We leren kinderen om op een positieve
manier met conflicten om te gaan. De lessen
zijn onder andere gericht op het verschil
tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld
allebei iets anders doen of hebben. Bij een
conflict wil je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar winwin oplossingen.

“Trefwoord” deze maand:
Stoelendans: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie.
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.
■ Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Doorbijten: Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je
ertoe brengt om tegenstand te overwinnen.
■ Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33)

******************************************************************************************************
Jakob en Esau
Jakob heeft zijn broer bedrogen,
want hij heeft gezegd:
‘Ik ben Esau, voel maar vader,
ik ben Esau echt!’

Jakob wordt een rijke herder.
Hij woont ver van huis.
Maar hij voelt: ‘Ik moet hier weggaan.
Hier hoor ik niet thuis.’

Jakob vlucht nu weg voor Esau.
Hij is heel alleen.
Jakob kreeg de goede woorden,
maar waar moet hij heen?

Jakob trekt met zijn familie
weer door de woestijn.
Jakob maakt het goed met Esau.
Alles is weer fijn!

Start schooljaar…vreemd..
Tja….we hebben wel een vreemde start van het schooljaar. Door onvoorziene omstandigheden start
groep 6/7/8 onrustig. Het zit hierin ook echt niet mee. We hebben u steeds op de hoogte gehouden en
we krijgen ook wel begripvolle berichten van ouders. Maar uiteraard hadden we dit liever zelf ook
anders gezien. Wel hebben we geprobeerd het programma door te laten gaan en waar mogelijk
dezelfde invaller, waardoor er ook wel rust gecreëerd is. Deze week en komende week hoopt meester
Bert weer te komen. Maar we regelen tot de herfstvakantie ook alvast als extra inval Meester Keimpe,
dus dan hebben we waarschijnlijk dubbele bezetting, maar dat geeft ook wel weer rust. Daarnaast
maken we sowieso de balans op wat verstandig is voor de groep, we hopen zo ook duidelijkheid te
bieden. Vanaf deze plaats wil ik kinderen, leerkrachten en ouders bedanken voor hun begrip en extra
inzet.
Op donderdagavond 13 oktober hebben we, zoals afgesproken, voor de groepen 6/7/8 een extra
ouderavond, waar we de stand van zaken en plannen bespreken. Deze avond begint om 19.30 uur.
Samenwerking Legeanster skoallen
Afgelopen donderdag 15-09 hadden we een goede avond: een bijeenkomst met
bestuurders, directies en MR leden van alle drie scholen. Projectleider Paulien Huizenga vertelde
daar meer over het traject wat gevolgd zal worden. En daar is afgesproken dat alle informatie via een
gezamenlijke nieuwsbrief gepresenteerd wordt. Alle betrokkenen ontvangen dan gelijktijdig dezelfde
informatie.
Op woensdag 26 oktober is een gezamenlijke ouderavond over de samenwerking;/fusie.
Ondertussen vinden er allerlei vormen van samenwerking plaats. En dat gaat prima!!
Voorbeelden: het programma Goud in jezelf (deze en volgende week), cursus Wy Sjonge voor
teamleden, de bekende dansworkshops plannen we weer in en de uitwisseling van kleuters.

Gymnastiek
De herfst en wintermaanden komen er weer aan. Dat houdt ook in dat de kinderen van groep 3-8
weer met de bus naar de gymzaal kunnen. Zoals bekend is dit vervoer eigenlijk voor groep 3/4/5,
maar omdat de vervoerder met een grote bus komt, kunnen alle kinderen mooi mee…wel zo rustig en
wel zo veilig. Vanaf aanstaande vrijdag komt de bus ons weer halen en terug brengen.
PCBO Leeuwarden 150 jaar
Morgen is voor PCBO Leeuwarden e.o. een bijzondere dag. We vieren dan met elkaar het 150-jarig
bestaan. De ouders die mee zouden rijden hebben al bericht en informatie ontvangen. Kinderen
krijgen daar wat lekkers en een verrassing. Dus fruit hoeft niet mee.
Het feest is in het WTC te Leeuwarden. Kinderen krijgen daar een mooie voorstelling. (zie ook mail)
Kinderboekenweek: Voor altijd jong!!!!
Donderdag 6 oktober start de Kinderboekenweek 2016.
De Reinbôge heeft alle pakes/ beppes/ opa’s/ oma’s uitgenodigd om op die middag iets met ons te
knutselen of om ons voor te lezen op donderdag 13 oktober.
Donderdagmiddag 6 oktober starten we om 12.30 met onze knutselactiviteiten.
Het voorlezen start op donderdag 13 oktober om half 11 en duurt ongeveer 15 minuten.
Het is gezellig als de pakes en beppes/opa’s en oma’s mee gaan naar de groep van hun eigen
kleinkind(kinderen) om daar voor te lezen.
Er ligt een boek klaar, maar ze mogen ook zelf een geschikt boek meenemen om uit voor te lezen.
Leuk nieuwtje: Momenteel wordt de jeugdcollectie grotendeels vervangen door nieuwere boeken!
15 minutengesprekken.
Op 11 en 13 oktober zijn de 15 minutengesprekken. Op de volgende twee pagina’s kunt u hier iets
over lezen en kunt u de planning vinden.
1 november Kijkochtend PCBO-Leeuwarden
Op 1 november hebben alle scholen van PCBO Leeuwarden de deuren open. Ouders met peuters
kunnen dan een kijkje op de school nemen. Ook wij willen onze deuren open zetten voor u als ouder.
U kunt dan ook eens een kijkje in de klas nemen. U ontvangt nog een planning wanneer u mag
komen kijken.
Kent u gezinnen met jonge kinderen? Dan mag u hen natuurlijk ook naar onze school verwijzen.
Poster Skoal.tv
Dat was een verrassing. Onze kinderen staan op de poster van Skoal.tv van Omrop Fryslân. Ze
vonden onze kinderen vorig jaar bij Tsjek zo spontaan, dat ze een foto van die dag hebben gebruikt
voor de poster. Leuk!

Opbrengst zendingsgeld sept: € 19
VERJAARDAGEN IN OKTOBER

Groep

1
6
9
13
29

4
4
5
4
3

Ype Meindert Zeilstra
Benthe Holtrop
Sander Kramer
Jacob Bouma
Siem Jacob Duiker
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Betreft:

15-minutengesprekken op 11 en 13 oktober a.s.

Tersoal, oktober 2016

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u het schema voor de 15-minutengesprekken op 11 en 13 oktober a.s. Voor de
groepen 1-6 is dit net zoals voorgaande jaren (Vorderingen, iets van u, iets van ons..).

De gesprekken van groep 6/7/8 worden omgekeerde 15-minutengesprekken worden. U kunt
tijdens deze gesprekken iets over uw kind vertellen, zodat de leerkracht uw kind wat sneller
leert kennen. In dit gesprek vertelt u als ouder iets over uw kind, zijn hobby’s, thuissituatuatie
en andere zaken die voor ons als leerkracht van belang zijn. Het gaat in dit gesprek niet over
prestaties, maar over de persoonlijkheden van uw kind. De school kan met deze informatie zoveel
rekening houden met de mogelijkheden en behoeften van uw kind. Met als doel om voor elk kind
een zo goed mogelijke pedagogische omgeving te scheppen.
Mochten er problemen zijn om op de ingeplande tijd te verschijnen, probeer dan onderling te
ruilen of neem even contact op met de leerkracht voor het maken van een andere afspraak.
Voorafgaand aan de gesprekken is er gelegenheid om het werk van uw zoon/dochter te bekijken.
De leerkracht legt dit buiten het lokaal van tevoren klaar. Wilt u er verder weer rekening mee
houden dat de gesprekken ingedeeld zijn op 15 minuten. U kunt desgewenst ter plekke een
vervolgafspraak maken, als de tijd toch onvoldoende blijkt te zijn.
Wij vinden het fijn u allen weer te mogen ontvangen en wensen u alvast plezierige gesprekken
toe.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Reinbôge.
z.o.z.

INDELING 15-MINUTENGESPREKKEN

Dinsdag 11 oktober
Groep 1/2
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45

Groep
3/4/5

Groep 6/7/8

Deze
middag zijn
er geen
3/4/5
gesprekken

Jurjen (8)
Jinke (7)
Djura (6)

(omgekeerd 15-mingesprek)

Imre (2)
Hessel (2)
Jurjen (2)

Tim (8)
Sarah (8)
Dana (7)
Sjoerd (8)

Donderdag 13 oktober
Groep 1/2

Juf 1
14.45
15.00
15.15 Hester (2)
15.30
15.45 Yenthe (2)
16.00
16.15 Nienke (2)
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30

Groep 3/4/5
Juf 2

Benthe (4)
Anne Rikst (5)
Foke Marij (3)
Femke (5)
Marc (3)
Roan (4)
Ype Meindert
(4)
Jelle Thomas (5)

Siem Jacob (3)
Jacob B (4)
Hessel (4)
Ruben (5)
Levi (3)
Ilse Mare (5)
Emma Brecht (3)

Klaas Jan (5)
Sander (5)

Groep 6/7/8
(omgekeerd 15-mingesprek)

Dirk (7)
Gerben (7)
Margriet (8)
Yde (8)
Lybrich (8)
Annie (6)

