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Agenda:

Vreedzame school

4 mei
5 mei

dodenherdenking
bevrijdingsdag, kinderen vrij.

11,18 mei
& 1,8 juni
16 mei

muzieklessen MB BB vanuit korps
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

25, 26 mei
1 juni
2 juni
3-7 juni

Ophalers: fam. Kiestra & Kramer-Jansma)
Vrij ivm Hemelvaart
Schoolfotograaf
Dorpsfeest
vrij ivm Pinksteren

In blok 4 - We hebben hart voor elkaar
staan gevoelens centraal. In dit blok
worden onder andere twee belangrijke
vaardigheden voor conflictoplossing
geleerd: je eigen gevoelens herkennen
en erover kunnen vertellen, en het
erkennen en accepteren van de
gevoelens van een ander.

“Trefwoord” deze maand:
Tien Woorden in tien dagen
■ Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
Vrijheid
■ Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
■ Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien plagen
(Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).

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

Op je rug in het gras
Lig je op je rug in het gras,
heel de hemel langs te turen,
naar de sterren daar te gluren
en je ziet er alsmaar meer:
poolster, kleine, grote beer.
God, wat bent u groot!

Lig je op je rug in het gras
denk je nog wat ogenblikken:
u laat ons niet zomaar stikken,
want u hebt ons zelf gewild.
Van een baby wordt u stil.
God, wat bent u groot!

Lig je op je rug in het gras
even naar jezelf te kijken,
even maar te vergelijken:
wat stel jij dan nu nog voor?
En de aarde draait maar door.
God, wat zijn wij klein!

Vogels, vliegers, fladderaars,
steenbok, stekelbeest en baars,
hoog en droog of diep in het water,
grommend of alleen gesnater,
op die alle mag ik passen,
piepklein of allang volwassen,
God, wat bent u groot!

Schoonmaakavond, iedereen bedankt.
Begin april hebben we twee schoonmaakavonden gehad. Er werd stevig geboend en gesopt…en het
was ook zeer gezellig. De meeste ouders hebben geholpen! Geweldig, uiteraard willen we iedereen
weer bedanken.
Paaslunch en koningsspelen
In april hebben we Pasen gevierd met een Paaslunch. Dit keer was dit prima verzorgd door ouders
van de AC. Het was een sfeervolle en gezellige lunch zo met alle kinderen.
Een week later waren de koningsspelen. De koningsspelen hadden we samen met de andere twee
scholen. Ook voor deze bijeenkomsten willen we ouders en leerkrachten bedanken. Het is bijzonder
om zo samen te vieren en samen voor te bereiden.
Gym: weer op de fiets!
Voor de vakantie waren alle kinderen van de school in de bus naar de koningsspelen. Dit was ook de
laatste keer van dit seizoen dat de kinderen naar gym met de bus gaan. Vanaf vrijdag 12 moeten de
kinderen dus weer allemaal op de fiets komen, zodat we met z’n allen op de fiets naar het Mingeltsje
kunnen. Wilt u hier weer rekening mee houden.

4 mei-herdenking
Donderdag 4 mei aanstaande willen we i.s.m. dorpsbelang, de gemeente Súdwest-Fryslân
en m.m.v. kinderen uit Tersoal e.o. weer de 4 mei-herdenking houden.
U bent van harte welkom om aan deze herdenking mee te doen.
U wordt dan om 19.30 uur voor een welkomstwoord bij de school verwacht.
Om 19.45 uur houden we een stille tocht vanaf school naar de begraafplaats bij de Vituskerk in
Tersoal. Daar zullen enkele gedichten worden voorgelezen en zijn we twee minuten stil.
Na de “Last Post” zal er door de kinderen een krans worden gelegd bij het graf van Durk Dijkstra.
Daarna is het woord aan afgevaardigde Angeline Kerver van de gemeente.
Vervolgens zingen we het Wilhelmus en is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen.
Via een omgang rond het kerkhof gaat ieder zijns/haars weegs.
Muzieklessen.
Vanaf 11 mei komt Jan Hibma van Fanfare Excelsior uit Scharnegoutum
hier 4 donderdagen muziekles geven, uiteraard neemt hij instrumenten mee.
Na de 4 lessen zal er ook een afsluitende presentatie zijn. Leuk zeg. Fijn dat
we zo met elkaar muziek kunnen maken als een echt schoolorkest!
De lessen zijn voor de kinderen van groep 4/5 en 6/7/8.
1 juni schoolfotograaf.
Op donderdag 1 juni komt de schoolfotograaf. Hij komt hier in de ochtend. Uiteraard komen alle
kinderen individueel en in groepsverband op de foto, ook worden er broer/zus foto’s gemaakt en
kunnen kleinere broertjes/zusjes op de foto, ook de kinderen van de peuterspeelzaal.
Kinderen hebben dan vast een gezonde kleur en als ze dan ook nog mooie kleurige kleren aan doen,
wordt het een vrolijke en mooie foto. We beginnen de ochtend met de jongere broertje/zusje foto’s.
Verder worden alle kinderen steeds uit de groep gehaald.
Tot ziens juf Wendy en Roan.
Gisteren hebben we op school afscheid genomen van juf Wendy van de peuterspeelzaal. Ondanks
dat zij het altijd heerlijk vond om in Tersoal te werken, heeft ze een overplaatsing aangevraagd naar
een andere locatie binnen Stichting Kinderopvang Friesland. Na 6 jaar in Tersoal te hebben gewerkt
gaat ze voor een nieuwe uitdaging. juf Wiebrig neemt haar taken over, daar is ze ook al enthousiast
mee begonnen.
Wij hopen dat juf Wendy een fijne nieuwe plek krijgt en wensen haar het allerbeste toe.
-Ook is er een afscheid geweest van Roan uit groep 3/4/5. Roan gaat naar de school in Raerd.
Ook hem wensen we het allerbeste toe en een goede start op de nieuwe school.
Welkom Jip, Dycke Fardau, Francesca en Razvan.
In mei komt Jip Voerman (broertje van Sarah en Tim) bij ons op school in groep 1/2 meedraaien.
En ook Dycke Fardau Bokma (zusje van Ilse Mare en Emma Brecht) komt proefdraaien.
-Ook komen er vanaf volgende week twee Roemeense kinderen op school. Dit zijn Francesca Hoca en
Razvan Hoca. Zij wonen vanaf zaterdag in Nederland en zijn hier in Tersoal bij vader komen wonen.
U begrijpt dan ook dat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. De nadruk zal dan ook vooral in
het begin liggen op kennismaken en acclimatiseren. Francesca en Razvan komen voorlopig eerst
halve dagen in de middenbouw.
Gezellig allemaal. We hopen dat alle kinderen zich hier snel thuis voelen. Welkom!
Groeten van KNS de Reinbôge
______________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld april € 16,00
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