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Agenda:
11 of 13 juli
11 juli
12 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
29 aug

Facultatieve gesprekken
Even kijken in je nieuwe groep
laatste keer bieb

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam van Leenstra & Vermaning)
MUSICAL!
Slotfeest, 13.00 uur uit
Laatste schooldag, 11.45 uur uit
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam Zijlstra & Stouthart)

Vreedzame school
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:
Vreugde en verdriet
■ Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
■ Bijbel: Job (Job).
Laatste schoolweken

*************************************************************
Stop! Het jaar is op
Stop! Het jaar is op.
Maak een grote emmer sop.
We ruimen alle spullen op.
Stop! Het jaar is op.
We poetsen de puzzels.
Halen alles uit de kast.
We kloppen de kleden,
dus houd ze stevig vast.
Mijn gymtas, mijn beker
gaan natuurlijk mee naar huis.
De plant van ons groepje
logeert bij iemand thuis.

We zwaaien naar juffie,
van mij krijgt ze een zoen.
Vakantie. Vakantie.
Wat zal ik eens gaan doen?
Stop! Het jaar is op.
Maak een grote emmer sop.
We ruimen alle spullen op.
Stop! Het jaar is op,
het jaar is op!

Musical groep 6/7/8
Groep 6/7/8 voeren op woensdag 19 juli de mooie musical “De DJ draait door” op.
’s Ochtends voor alle schoolkinderen en ’s avonds voor ander bekend publiek. Altijd weer bijzonder.
“De DJ draait door” speelt zich af in een discotheek, waar op het jubileumfeest een bijzondere gast zal
optreden: de beroemde DJ Armina. Zij draagt altijd een masker en niemand weet wie ze eigenlijk is.
Alleen vervelend dat die boze buren steeds komen klagen over de herrie.
De musical wordt dit schooljaar opgevoerd in De Trilker te Poppenwier. Omdat de kinderen ’s
ochtends heen gaan, moeten de kinderen dus ook een fiets mee, zodat we met elkaar naar
Poppenwier kunnen fietsen. En wellicht vragen we ook ouders om even mee te rijden met een auto.
’s Avonds begint de musical om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. Dus wees op tijd voor een mooi
plekje. Na afloop van de musical blijven de kinderen van groep 8 en hun gezinnen nog even iets
langer i.v.m. met het afscheid van groep 8. Een gezellige afscheids”borrel” met natuurlijk de beste
wensen en goede woorden.
Waar gaat groep 8 naar toe?
Sarah en Tim gaan naar het RSG en Margriet, Jurjen, Yde, Sjoerd en Lybrich gaan naar Bogerman
We wensen jullie allemaal veel succes!

En de andere kinderen…
Op dinsdag 11 juli gaan alle groepen vast even op bezoek bij hun nieuwe leerkracht/groep.
Laatste keer bibliotheek.
Op woensdag 12 juli is de laatste keer dat kinderen dit schooljaar naar de bibliotheek kunnen. Want
een week later zijn we natuurlijk op musical. Wilt u hier rekening mee houden?
Vakantiebieb!
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen kinderen lekker doorlezen in
de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
Download de gratis app (u heeft hier ook een kaartje voor ontvangen:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb
Als kinderen meedoen aan de vakantieboekchallenge kunnen ze zelfs een boekenpakket voor school
winnen. Dus dan wordt lezen extra leuk! Kijk maar eens op www.vakantiebieb.nl/klassenchallenge
voor meer informatie
Juf Jannie extra aanwezig
In de laatste twee weken komt juf Jannie extra op maandag. Zij werkt dan in groep 3/4/5.
Vanwege de organisatie is het beter dat juf Jannie extra komt in groep 3/4/5 en dat meester Jogchum
o.a. daardoor wat meer taken buiten de klas kan doen of met individuele kinderen kan werken, zodat
we het jaar goed kunnen en opgeruimd kunnen afsluiten.
Afsluitfeest.
Nog even en het is zomervakantie! Om het schooljaar gezellig en informeel af te sluiten, nodigen we
alle kinderen uit voor het jaarlijkse afsluitfeest op het schoolplein. Dit feest is op donderdag 20 juli.
We doen dan (olv groep 8) gezellige spelletjes op het plein. Het thema is “de Jongens tegen de
Meisjes”. Kinderen mogen die dag best verkleed komen.
Tussen de middag eten we gezellig met zijn allen. Dan wordt er na het eten nog materiaal uitgedeeld
(dus graag plastic tas mee) en dan gaan de kinderen om 13.00 uur naar huis. Groep 1/2 heeft vanaf
dan zomervakantie, maar….

Voor groep 3-8 is 21 juli de laatste schooldag. De kinderen gaan ’s ochtends nog naar school en
zijn dan om 11.45 uur vrij.
We wensen iedereen een goede vakantie toe.

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
______________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld mei € 7,70
VERJAARDAGEN IN AUGUSTUS Groep
2
Hessel Jansma (2009)
4
15
Jinke Boonstra (2006)
7
22
Djura Kiestra (2007)
6
29
Ilse Mare Bokma (2008)
5
* Famke Roelien is al aan het snuffelen. Ze wordt 2 augustus 4 jaar. Welkom!
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