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Agenda:
5 dec
13 dec
20 dec
22 dec
24 dec
10 jan

Sinterklaas
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Dijkstra en Dotinga)
Kerstcrea
Kerstviering 17.00 uur
Kerstvakantie tot 8 januari
Luizencontrole

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:
Kinderen van goede wil (kerstthema)
■ Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren
verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven
van mensen.
■ Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De
boodschap
van de engelen aan de herders (Lucas 2).

******************************************************************************************************
Jij bent welkom
Zou een kind uit verre landen
hier vandaag nog welkom zijn?
Zijn wij voor een vreemde zwerver
of een engel nog gastvrij?
Keer maar om, je vindt geen thuis.
Keer maar om, geen plek in huis.

Zou een wijze uit het oosten
hier vandaag nog welkom zijn?
Zouden wij een ster gaan volgen
die de weg naar vrede wijst?
Keer maar om, er is geen licht.
Keer maar om, de deur is dicht.

Zou het kindje van Maria
hier vandaag nog welkom zijn?
Is het weer het oude liedje
of klinkt nu een nieuw refrein?
Jij bent welkom, voel je thuis.
Jij bent welkom in ons huis.

Kerstmis is een feest dat wereldwijd wordt gevierd. Het is een moment waarop we op zoek gaan naar
wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Blijkbaar is er een universeel verlangen naar vrede en
warmte die de conflicten en kilte in de rest van het jaar kunnen overwinnen. Voor even zijn de mensen
van goede wil…
Die goede wil is niet vanzelfsprekend. Soms is ‘ie
ver te zoeken. In de uitwerking van het
kerstthema in Trefwoord horen we dit terug in het
verhaal van de stad Goedewille en voor de
onder- en middenbouw in het prentenboek ‘De
speeldoos’, waar de mensen langs elkaar heen
leven en niets meer samen doen. De goede wil
lijkt weg en dan wordt het moeilijk om Kerstmis te
vieren.
De kinderen maken deze zoektocht ook zelf mee
en horen over samenwerking, vreugde,
zachtmoedigheid, creativiteit, rechtvaardigheid,
vredelievendheid, vertrouwen, bescheidenheid
en toewijding. Ben je bereid het goede te willen,
er het beste van te maken?
Met Kerstmis vieren we dat alle mensen
‘kinderen van goede wil’ kunnen zijn en de
wereld een beetje mooier kunnen maken.

Kerstviering 22 december
Donderdag 22 december hebben we van 17.00 uur tot 18.00 uur
onze kerstviering. We doen dit in de vorm van een kerstwandeling
door school, waarbij u een kijkje kunt nemen in de verschillende
lokalen, waar van alles te zien en te doen is. Muziek, knutselen,
toneel, kerstverhaal….kortom gezellig én goed.

Kerstcrea-middag 20 december
Op dinsdag 20 december hebben we op school een kerstcrea-middag. Met zijn allen knutselen over
kerst. Er hebben zich al een aantal ouders opgegeven, maar meer hulp is altijd gezellig. U kunt dit evt.
aangeven bij de leerkrachten.
Sinterklaas en versieren …
Wat was het maandag gezellig op school. Sinterklaas kwam langs met zijn twee vrienden. Maar
gedurende de dag werden het ook onze vrienden. Het was een echt feest op school. Veel cadeautjes
en we hebben heerlijk in de pauze gespeeld met de beide pieten. Iedereen die heeft meeholpen aan
dit feest (AC, Sint en Piet, versiercommissie, leerkrachten...) hartelijk bedankt.
LET OP! Nieuwe data oud papier
Toen de activeitenkalender werd gemaakt had de gemeente nog niet de oudpapierdata. Deze gaan
namelijk altijd per kalenderjaar. We hadden wel een logische gok gedaan, maar de data blijken toch
heel anders te gaan. Bij deze nieuwsbrief krijgt u daarom opnieuw een jaarkalender en de
oudpapierbrief. Pas deze data dus ook aan in uw kalender!
(De nieuwe data zijn: 17-01, 14-02, 14-03, 11-04, 16-05, 20-06, 18-07, 29-08, 03-10, 07-11, 12-12)
Problematiek van de Wet Werk en Zekerheid
De laatste tijd waren de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor het onderwijs volop in het
nieuws. Door deze nieuwe wet is het namelijk steeds moeilijker om een vervanger te vinden voor een
afwezige leerkracht. We doen er steeds alles aan om goede oplossingen te vinden, maar moeten
helaas constateren dat ook bij onze vereniging de vervanging soms een probleem is.
Wie meer wil weten over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor het onderwijs, kan op onze
website www.pcboleeuwarden.nl aanvullende informatie vinden. Zie ook de bijlage.
Vacature activiteitencommissie en/of penningmeester.
De AC is al enige tijd op zoek naar versterking. Er zijn verschillende mensen benaderd. Misschien is
er een oplossing, als de functie van penningmeester verschuift. Maar dan zou iemand anders
penningmeester moeten worden. Hieronder een korte beschrijving.
Penningmeester ouderrekeningen: (Beheren van alle in- en uitgaven ten behoeve van oud papier,
zendingsgeld en schoolactiviteiten).
- Oud papier: Elke maand maakt gemeente geld over ten behoeve van het opgehaalde oud papier.
School kan dit besteden aan diverse doeleinden.
- Zendingsgeld: Vlak voor elke vakantie zendingsgeld bij school ophalen, tellen en overmaken.
Eventueel in opdracht van school, geld storten naar goed doel.
- Activiteiten: Aan het begin van elk schooljaar de leerlingenlijst bij school opvragen en aan de hand
hiervan brieven maken ten behoeve van ouderbijdrage voor de Activiteitencommissie. Deze brieven
naar school mailen die ze weer naar alle ouders mailt. Zo nodig herinneringsbrief versturen.
De penningmeester ontvangt van school en de activiteitencommissie alle bonnen van alle uitgaven
met betrekking tot schoolactiviteiten. De penningmeester maakt dan zo spoedig mogelijk het geld over
naar diegene die de kosten heeft gemaakt.
Alle in- en uitgaven bijhouden in een Excel bestand, bonnen archiveren en maandelijks
bankafschriften opslaan. Na elk schooljaar dient er in opdracht van school een jaaroverzicht (Excel
bestand) ingevuld te worden met alle in- en uitgaven.
Wie wil in de AC of penningmeester worden. U kunt u aanmelden via info@dereinboge.nl (Of het
gewoon even melden op school). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Op weg naar één school voor ‘De Legeaën’
Na de geslaagde ouderavond van woensdag 26 oktober zijn de verschillende werkgroepen al weer
enkele keren bij elkaar geweest. We bezoeken elkaars scholen en we zijn aan het brainstormen over
alle kansen, mogelijkheden en brengen de fusie-effecten in kaart.
Wanneer we concrete zaken kunnen melden, wordt u geïnformeerd via de gezamenlijke nieuwsbrief.
Volgende week donderdag zal er weer een nieuwsbrief verschijnen.
Hebt u naar aanleiding van de toekomstige samenwerkingsschool vragen, dan kunt u contact
opnemen met Johan Meesters.
Goede doelen
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor goede doelen (zending). We hebben een
aantal vaste projecten (o.a. www.zendingovergrenzen) en daarnaast kan het geld aan actuele
projecten ten goede komen. Het is een goede zaak om ook op deze manier met de kinderen
betrokken te zijn met de wereld om ons heen. We vinden het ook fijn als kinderen en ouders zelf met
ideeën komen voor de bestemming van de zendingsgelden.

Groeten en goede feestdagen van
KNS de Reinbôge
Opbrengst zendingsgeld oktober: € 25,20
VERJAARDAGEN IN DECEMBER
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Ook komt Tieme Holtrop proefdraaien, want hij komt binnenkort bij ons op school. Welkom!
K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl
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