Nieuwsbulletin
www.dereinboge.nl
ook op Twitter

januari 2017
Agenda:
10 jan
16 jan
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Luizencontrole
Start toetsweken
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Duiker en De Groot)

30 jan,
6,13 feb

Technieklessen groep 6/7/8, Leeuwarden

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:
Een goed begin…
■ Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen.
■ Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus’ doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest
leerlingen (Lucas 5).
Waar ben je mee bezig?
■ Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
■ Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
******************************************************************************************************

Druppels
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin
om vrede na te streven.
Geweld en ruzie gaan nooit weg.
Die horen bij het leven.
En oorlog zal er altijd zijn.
Wat kun je doen? Je bent maar klein.
Een kleine druppel op een plaat
die gloeiend is van haat.

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin
die hulp aan arme landen.
Het is alsof je vlammen dooft
die toch algauw weer branden.
Dat beetje hulp, dat helpt geen spat.
Eén druppel maakt de grond niet nat.
Het haalt niets uit en heeft geen nut.
Een bodemloze put.

Refrein
Toch denk ik dan: Het is niet waar,
want al die druppels bij elkaar
die vormen als ze samengaan,
een brede waterloop.
Zo’n druppel is een klein begin.
Je draagt iets bij en dat heeft zin.
Die druppel wordt een oceaan,
een oceaan van hoop.

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin
om het milieu te sparen.
Dat ene blikje helpt toch niets?
We tobben nu al jaren.
Het is alsof je dweilen gaat,
terwijl de kraan nog openstaat.
Als water dragen naar de zee;
jouw druppel telt niet mee.

De Reinbôge wenst iedereen een gelukkig en gezond 2017.
2017 wordt voor school best een belangrijk jaar. Wie wordt onze nieuwe leerkracht en we zijn op weg
naar een fusie met de andere scholen in de Lege Geaen. Maar ook gewone schoolzaken zijn vaak
heel bijzonder voor ons en voor de kinderen. Dus alle goeds voor 2017!
Meester Keimpe gaat op reis…
Zoals bekend gaat meester Keimpe begin februari op wereldreis. Hij bezoekt landen in Zuid Amerika.
Wij wensen hem natuurlijk een goede reis toe. Daarnaast willen we hem bedanken voor alle hulp die
hij ons de laatste maanden heeft gegeven. Meester Keimpe is een fijne meester en een beste collega.
We zullen hem zeker missen. Na de kerstvakantie werkt meester Keimpe nog drie dagen bij ons op
school. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie er na meester Keimpe komt. Voor de vakantie
hadden we nog wel gesprekken met mensen, maar helaas is dit op niets uitgelopen. Ook bekijken we
deze week nog andere mogelijkheden en hebben contact met mogelijke kandidaten. Wordt vervolgd.

Laatste Rots- en Waterles
Op 20 december hadden de kinderen van de bovenbouw hun laatste Rots- en Waterles. Deze
speciale les was op een avond zodat ook publiek aanwezig kon zijn. Het is natuurlijk bijzonder om
deze lessenreeks af te sluiten met bekenden en dan je plankje door te slaan. Het was dan ook een
doorslaand succes. Meester Ale Jan bedankt, we hebben veel geleerd.
Technieklessen groep 6/7/8
Op maandag 30 januari, 6 en 13 februari gaan de kinderen van groep 6/7/8 naar Leeuwarden. Ze
hebben dan op Comenius technieklessen. Dit krijgen alle scholen van PCBO Leeuwarden.
We hebben die maandag dan ook ouders nodig die met ons er naar toe willen rijden. We hebben nog
niet de definitieve tijden, maar zodra we die weten vragen we uw hulp. Misschien kunt u de data
alvast in uw agenda blokken. Iedereen is wel enthousiast over de technieklessen. Leuk!
Luizen?
Gisteren was er luizencontrole. Helaas waren we niet geheel luizenvrij. Er zijn neten en luizen
gevonden. Wilt u weer even extra scherp opletten en thuis ook controleren en kammen!
In de link hieronder kunt u wat informatie vinden/horen.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/RIVM_
Hoofdluisvideo/Download/RIVM_Hoofdluisvideo
Dat betekent dat u de komende 2 weken iedere dag de haren bij uw kind moet controleren.
Het is van belang dat alle ouders/verzorgers van school deze dagelijkse controle uitvoeren, zodat
uitbreiding van hoofdluis zo veel mogelijk kan worden voorkomen!
Ook als u niet direct luizen of neten aantreft, moet u tòch nog 2 weken blijven controleren. (Na 7
dagen komt uit een neet een luis te voorschijn. Deze luis kan na ongeveer 7-10 dagen ook weer eitjes
(neten) leggen.)
Wanneer u bij uw kind hoofdluis en/of neten constateert, dient u alle gezinsleden te controleren.
Indien meerdere gezinsleden hoofdluis hebben, moeten deze tegelijkertijd behandeld worden. Laat er
dus geen tijd tussen zitten.
Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden
aan de school. De kinderen kunnen gewoon naar school, waarbij de (lange) haren van meisjes het
beste in een staart/knotje kunnen.
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 november en december (38,70)
VERJAARDAGEN IN JANUARI Groep
7
Annie Seffinga (2007) 6
8
Marc de Groot (2010) 3
26
Lybrich Hibma (2005) 8
26
Yde Hibma (2005) 8
26
Yenthe Schreijer (2011) 2
Ook komt Tieme Holtrop proefdraaien, want hij komt binnenkort bij ons op school. Welkom!
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