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Agenda:

Vreedzame school

6 maart

groep1/2 naar de bieb

13 maart
14 maart

juf Jannie jarig
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

22 maart
23 maart
27 maart
30 maart
(20 april
(21 april

Ophalers: fam. Hibma & Holtrop)
Opendag peuters
Afsluiting themaweken en ouderavond
Week van het geld
Pannenkoekendag bibliotheek
kleuters vrij)
koningsspelen)

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

“Trefwoord” deze maand:
Zoeken en vinden
■ Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
■ Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
Beperkt
■ Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
■ Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).

*************************************************************

Respect
Respect, man!

Respect man, respect!
Voor het lijf en het leven.
Niet moorden, met wapens,
niet moorden met woorden.
Niet draaien en graaien,
of liegen, bedriegen.
Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.
Respect man, respect!
Voor ’t geluk van een ander.
Zijn spullen en zaken.
niet jatten of kraken.
Kleineren, onteren,
verscheuren, besmeuren.

Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.
Respect man, respect!
Voor de keuze van mensen.
Hun doen en hun laten,
hun denken en praten.
Niet slachten, verachten,
beknotten, bespotten.
Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.

De week van de hoop!
Afgelopen woensdag had heel PCBO Leeuwarden een studiedag. Het thema was HOOP. Binnenkort
wordt ook “de week van de hoop georganiseerd”. Wij zullen als Reinbôge ook hier aandacht
besteden, want in de tijd van nu is het ook goed om te blijven zien dat er hoopvolle dingen gebeuren.
Open dag scholen in de Lege-Geaen (gemeente):
Op 22 maart aanstaande wordt er in de scholen van de Lege Geaen een open dag voor ouders van
peuters gehouden. Zij kunnen op deze dag informatie krijgen over school.
's Ochtends is er de mogelijkheid de school te bekijken, een gesprekje met de directeur te houden
en/of een kijkje in de klas te nemen. Zo kunnen ouders op deze manier een beeld krijgen hoe in de
scholen gewerkt wordt, dit kan helpen bij het maken van de keuze.
We willen ouders van peuters van harte uitnodigen voor deze open dag.

Op 30 maart is er BIEB-PANNENKOEKENDAG van 16.30 tot 18.30 uur. We
hopen dan veel dorpsgenoten te begroeten die samen met ons lezen, boeken
lenen, met ons pannenkoeken eten en er is een boekenmarkt. Zie ook de
bijgevoegde uitnodiging.

Themaweken HOOP!
en ouderavond
Op 13 maart starten de themaweken bij ons op school. In de Themaweken hebben we altijd
schoolbreed een project waarbij we veel samenwerken en op andere manieren met de kinderen willen
leren. Deze keer sluiten we onze themaweken aan bij “de Week van de Hoop”. Dus we kijken met de
kinderen op een hoopvolle manier om ons heen. We hebben het over samenwerken, omgaan met
elkaar…op school en in de wereld. Met speciaal ontwikkelde lessen o.a. een eigen app ontdekken de
leerlingen samen wat hoop voor hen betekent, waar zij hoop van krijgen en hoe zij hoop kunnen delen
met elkaar en de wereld. Zodat we met elkaar een positieve beweging op gang brengen in de klas, de
school en daarmee in de samenleving!
Net zoals elk jaar worden de themaweken afgesloten met een ouderavond. Deze is op donderdag 23
maart om 19.30 uur.
Uitnodiging ouderavond:
Op 23 maart hebben we onze jaarlijkse ouderavond. Uiteraard hebben we het over de themaweken
en daarnaast staan we kort stil bij de jaarverslagen.
Agenda:
19.20 uur
19.30 uur

20.00 uur
20.15 uur
20.30 uur

21.00 uur

Inloop met een kopje koffie.
zakelijk gedeelte:
- schoolontwikkelingen
- MR, SAC en AC
- financiën
Kort stand van zaken rondom fusie.
Pauze
Themaweken: De week van de hoop
- Wat hebben de kinderen gedaan
- Hoe zien wij Hoop?
Afsluiting en gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een drankje…

Koningsspelen op 21 april en 20 april kleuters vrij.
Het duurt nog wel even, maar op vrijdag 21 april zijn weer de koningsspelen. Wij zijn als 3 scholen dit
al weer aan het voorbereiden en het wordt een groot sportfeest, waarbij we hulp nodig hebben. U
krijgt hierover nog een vraag.
Omdat we ook graag willen dat de kleuters op die feestdag ook meedoen gaan ze vrijdag 21 april wel
naar school/naar het feest. Ze hebben daarom donderdag 20 april vrij. Wilt u dit vast in uw agenda
schrijven?
Tevredenheidsonderzoek.
Dit jaar doen we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, de kinderen van de bovenbouw en de
leerkrachten. U heeft hiervan al een mail ontvangen. We kunnen dan scores met elkaar vergelijken en
zo kwaliteiten en ontwikkelpunten (tips en tops) ontdekken.
We gaan er van uit dat veel respondenten de enquête invullen, zodat we een bruikbare uitslag kunnen
verwachten. Heeft u hem al ingevuld?
Groeten van KNS de Reinbôge
______________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld februari € 26,93
VERJAARDAGEN IN MAART
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Het team van de bibliotheek van Tersoal wil iedereen van harte uitnodigen om
naar onze boekenmarkt te komen.

Wanneer? Donderdag 30 maart 2017
Waar?
in de basisschool van Tersoal.
Hoe laat? van 16:30 tot 18:30 uur.

Tijdens het sneupen tussen de boeken kunt u ook genieten van 2 heerlijke
pannenkoek per persoon.
De boeken en pannenkoeken zijn gratis maar grote en kleine donaties voor het
aanschaffen van nieuwe boeken zijn altijd van harte welkom.

Tot ziens op onze boekenmarkt.
Het team van de bibliotheek van Tersoal.

