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Agenda:
4 sept
5 sept
18 sept
19/28 sept
27 sept
3 okt

eerste schooldag
Luizencontrole
Informatieavond
Mediatietraining bovenbouw
kinderpostzegels

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

Ophalers: fam van Dijkstra & Boonstra)
5 okt
Studiemiddag PCBO, kinderen 11.45 uit.
Vanaf 10 okt Creatief project DLG

Vreedzame school
Blok 1 We horen bij elkaar
Om van een school of klas een groep te
maken, is het nodig dat elk kind het
gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar
waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers.

“Trefwoord” deze maand:
Huis
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap. Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een
farizeeër(Lucas 14).
Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet
het Beloofde Land (Deuteronomium 34).

*************************************************************
Ik ben het huis
Ik ben het thuis,
je mag in mij wonen.
Kom binnen,
jij hoort er ook bij.
Ik ben het huis.
Kom binnen
en voel je hier vrij.

Ik ben een steen,
op mij kun je bouwen.
Doe mee
en bouw samen met mij.
Ik ben een steen.
Doe mee,
draag je steentje ook bij.

Ik ben het dak,
ik zal je beschermen.
Kom, schuil maar,
bij mij is het fijn.
Ik ben het dak.
Kom, schuil maar,
‘t is goed hier te zijn.

Ik ben de deur,
ik zwaai voor je open.
Kom binnen
of ga er maar uit.
Ik ben de deur.
Kom binnen,
ik open en sluit.

Start schooljaar
We zijn maandag weer goed begonnen. Wij waren nog aan het kamperen…Kinderen hebben een
gezonde vakantiekleur en ook een gezonde zin in school. We maken er met elkaar dan ook weer een
bijzonder jaar van. Juf Wieke, juf Anita, juf Lieke, juf Jannie, juf Wiebrig, juf Elly, juf Ciska, juf
Marjolein en meester Johan heten dan ook weer iedereen welkom!
Bijlage
U ontvangt bij deze brief bijlages. De jaarplanning en de schoolgids. Veel informatie om door te lezen.
Schrijf belangrijke data vast in uw agenda.
Ouderhulp
U ontvangt vandaag nog een ouderhulplijst, waarop u kunt aangeven waarbij u evt. wilt helpen
kinderpostzegels
In deze maand komen de kinderpostzegels weer langs de deur. Voor de kinderen van groep 6/7/8
altijd weer een leuke actie. De data staan in de jaarplanning. U doet toch ook mee?

Informatieavond
Op maandag 18 september a.s. vindt weer onze jaarlijkse informatieavond plaats. Naast een
algemeen deel waarin we t.a.v. de schoolontwikkeling terugkijken op het vorige jaar en vooruitkijken
naar het komende jaar, zullen er ook een 3-tal aparte groepsinformatierondes zijn in de verschillende
lokalen, verzorgd door de betreffende leerkracht(en). En omdat we het van groot belang vinden u
allen mee te nemen in onze ontwikkelingen, rekenen we op uw komst! We beginnen om 19.30 uur en
de koffie staat dan klaar! Definitieve uitnodiging volgt.
Gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op vrijdag gymnastiek. Eerst groep 3/4/5 en dan 6/7/8. Zij
fietsen dan samen naar Sibrandabuorren en vanaf oktober gaat de middenbouw weer in de bus.
We verwachten dat de kinderen van groep 3 ook wel kunnen fietsen. Mocht u dit liever niet willen, dan
kan uw kind evt. mee in de auto. Geef dit dan even aan.
Op vrijdag moeten dan dus de kinderen op de fiets komen en hun gymkleren meenemen.
Studiedag 5 oktober, kinderen middag vrij.
In de jaarplanning staan natuurlijk ook de vrije dagen (u had deze ook al voor de vakantie gekregen.
Schrijf ze goed in uw agenda. De eerste is al snel, namelijk donderdag 5 oktober. De kinderen zijn
dan om 11.45 uur uit ivm een studiemiddag.
Vakanties en vrije dagen 2017-2018:
5 oktober (donderdag):
studiemiddag PCBO, kinderen middag vrij
21-29 oktober:
Herfstvakantie (1 wk)
23 dec tot 7 januari:
Kerstvakantie (2 wk)
24 feb- 5 mrt:
Voorjaarsvakantie (1 wk)
5 mrt (maandag):
studiedag PCBO
30 mrt- 2 apr:
Pasen (lang weekend)
27 apr- 13 mei:
Meivakantie (2 wk en 1 dag) (incl. koningsdag, 5 mei en hemelvaart)
21 mei:
Pinkstermaandag
21 juli – 2 september:
Zomervakantie
Groeten van KNS de Reinbôge
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Opbrengst zendingsgeld

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER Groep
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Femke de Groot (2007)
Anne-Baukje Dijkstra (2012)
Imre van Raalte (2011)
Marrit Dotinga (2012)
Foke Marij Bakker (2010)
Jayden Stouthart (2012)
Juf Elly
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* Famke Roelien is nu ook op school. Ze werd 2 augustus 4 jaar. Welkom!
K.N.S. De Reinbôge, It Pounsmiet 20, 9014 CK Tersoal, T: 0515-521838, E: info@dereinboge.nl

