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Agenda:
3 okt

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

Ophalers: fam Dijkstra & Boonstra)
4 okt
Start kinderboekenweek “Bibbers”
5 okt
Staking PO, kinderen vrij
10 okt
DLG project 1,2
11 okt (18 okt)DLG project 3
12 okt
DLG project 4/5
15 okt
Schoolkerkdienst
16 okt
DLG
17 en 19 okt 15-minutengesprekken
19 okt
Tentoonstelling project
21 okt
Herfstvakantie
31 okt
Luizencontrole

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:
Samen leven: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergrond.
■ Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3);
Jericho wordt ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).
Helden: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

***********************************************************
Monsters in je hoofd
Ben jij wel eens bang
voor oorlog en voor doodgaan
en voor brand?
Dan zie je het journaal,
de vlammen, het kabaal
en hele enge foto’s in de krant
Dan krijg je
Monsters in je hoofd
waar je heel erg bang van
wordt
als je ze gelooft...
hele enge monsters in je hoofd

Ben jij wel eens bang
voor draken en voor spoken in
de nacht?
Luister wat ik zeg:
Ik jaag ze voor je weg
Een grote engel houdt bij jou de
wacht
Ik ken de
monsters in je hoofd
weet je dat ze vluchten
als jij in Mij gelooft?
al die enge monsters in je hoofd

Kinderboekenweek en kerkschooldienst: Bibbers in je buik!
Deze week begint de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Bibbers in je buik”.
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als
je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als
je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat
je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in
je keel en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er altijd iemand die altijd bij je is, zodat je er samen
voor zorgt dat je niet bang hoeft te zijn.
Natuurlijk een mooi thema om samen mee te griezelen…eh, werken, zingen en lezen. We besteden
hier dan ook uitgebreid aandacht aan. Ook met de boeken uit onze bibliotheek, maar ook landelijk in
alle boekwinkels (Kinderboekenweek “gruwelijk eng”)
Kerk-schooldienst: Ook het thema van de kerkschooldienst is daarom “Bibbers in je buik”. Dan laten
we onze bibbers en liedjes horen. Kom dus allemaal maar op 15 oktober om 9.30 uur in de kerk…als
je durft.

Kerkschooldienst 15 oktober, 9.30 uur in de kerk: Iedereen is welkom!

De wereld dat ben jij!
Van 10 t/m 19 oktober gaan de verschillende groepen uit Gau, Sibrandabuorren en Tersoal werken
aan het beeldende kunst project: De Wereld, dat ben jij!
Vorig schooljaar hebben we van dezelfde kunstenares (Jeanette Scheffer) de workshops “Het goud in
jezelf ontdekken! gevolgd, ook samen met de drie scholen.
Kinderen maken deze keer kunstwerken zoals Hundertwasser. Hij was een veelzijdige kunstenaar. Hij
maakte niet alleen kleurige schilderijen, maar ook kleurige fantasierijke gebouwen, waarbij hij bomen
liet groeien op de daken. Kaarsrechte, fantasieloze huizen waren in zijn ogen ziek en daarom bedacht
hij een nieuw beroep: architectuurdokter. Hij had zo zijn eigen kijk op de Wereld. Ieder mens heeft n.l.
vijf huiden die hem omhullen: Zijn eigen huis, zijn kleding, zijn familie, vrienden en land en als laatste
huid de natuur, het milieu, de Wereld. Daarmee zegt hij eigenlijk: De Wereld, dat ben jij!
De leerlingen laten zich inspireren door de ideeën van Hundertwasser en daarna mogen ze hun eigen
Wereld op een Hundertwasser manier, vormgeven.
In de tabel hieronder staat de verdeling van de groepen, de workshopdata en de plaatsen waar de
workshops gegeven worden:
Data

Groepen

School

1 en 2
3
4 en 5 + 1 l.l. gr 3 DLG

Aantal
leerlingen
28
15
26

10 oktober(dinsdag)
11 okt. (woensdag)
12 okt.(donderdag)
16 okt.(maandag)
17 okt.(dinsdag)
18 okt. (woensdag)

6
7 en 8
3 (vervolg)

26
32
15

De Lege Geaen
De Reinbôge
De Twatine

De Lege Geaen
De Twatine
De Reinbôge

Op donderdag 19 oktober wordt er een tentoonstelling voor leerlingen en ouders georganiseerd
in de drie scholen. U ontvangt hiervoor nog een nadere uitnodiging.
Op de dagen dat we naar een andere school gaan, hebben we natuurlijk ook hulp nodig bij het
vervoer. Wie zou ons kunnen brengen en halen op 10, 11 of 18 oktober? Kinderen blijven die dag de
hele dag bij elkaar op de andere school, maar het is niet nodig dat daar ouders bij aanwezig zijn. (Dus
puur brengen en halen). U mag dit melden bij de groepsleerkracht of via info@dereinboge.nl

Samenlevingsschool (fusie)
Alle ouders van de drie scholen rond de zomervakantie een nieuwsbrief ontvangen over de nieuwe
Legeanster skoalle. Inmiddels zijn er ook “kennismakingsgesprekken” gaande met de
personeelsleden van de drie scholen die aan hebben gegeven mee te willen naar de nieuwe school.
Van alle drie scholen willen voldoende leerkrachten mee, zodat er een goed samengesteld team kan
worden gemaakt.
Adviesbureau “de Mevrouwen” is ingeschakeld om het traject verder te begeleiden. Zij ondersteunen
de 3 scholen bij de ontwikkeling van de schoolvisie, identiteit, onderwijskundige aanpak en de
organisatie en huisvesting van de nieuwe school en vertalen dit samen met team en de drie MR-en
(o.a. in werkgroepen) in een programma van Eisen.
Binnenkort vast meer hierover.

Gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op vrijdag gymnastiek. Eerst groep 3/4/5 en dan 6/7/8. Vanaf
deze week gaat de middenbouw weer in de bus. De bovenbouw gaat ’s middags nog wel met de fiets.
Op vrijdag moeten dan dus de kinderen op de fiets komen en hun gymkleren meenemen.
15 minutengesprekken  anders!
Op dinsdag 17 en donderdag 19 oktober zijn de 15 minutengesprekken. U ontvangt hiervoor nog een
planning. Omdat de gesprekken nog in het begin van jaar zijn, hebben ze deze keer een wat ander
karakter…een soort van “omgekeerde 15-minutengesprekken”, waarbij niet de leerkracht, maar u en
uw kind veel aan het woord zijn. Wij willen graag uw kind zo goed mogelijk leren kennen, zodat we
optimaal kunnen aansluiten bij zijn/haar behoeftes. Zowel u als uw kind worden dan ook uitgenodigd.
Denk dus vast na over wat jullie in het gesprek aan de orde willen hebben.
Informatieavond
Op 18 september hadden we een geslaagde informatieavond. U kon deze avond horen over onze
ontwikkelingen en u kon een kijkje in de klas nemen en kennismaken met het programma en met de
juffen. Veel ouders waren aanwezig, het was een waardevolle avond.
Goede doelen, maandagochtend zending
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor goede doelen (zending).
We hebben ons vaste project “zending over grenzen” stopgezet omdat we niet altijd aan de
maandelijkse verplichtingen konden voldoen, maar ook omdat we op zoek gaan naar andere actuele
projecten, zodat we niet “vast” aan een project zitten.
We gaan samen met de kinderen (en met u?) op zoek naar een goed doel voor de komende periode.
Herfstvakantie
Eind oktober is het weer herfstvakantie (21-29 oktober). We wensen iedereen dan goede dagen toe,
er is op dinsdag 31 oktober weer luizencontrole.
Staking 5 oktober
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden
gestaakt. De vakbonden en PO organisaties hebben een staking uitgeroepen om zo een gezamenlijke
boodschap aan de politiek te geven. Zij en wij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt
vrijgemaakt voor minder werkdruk en eerlijke en rechtvaardige salariëring in het primair onderwijs.
De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland scholen dicht blijven. Ook PCBO
Leeuwarden ondersteunt deze actie en alle scholen van onze vereniging zijn dan ook die dag
gesloten. De Reinbôge ook.
Groeten van KNS de Reinbôge
______________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld september: €41,67

VERJAARDAGEN IN OKTOBER
1
6
9
13
29
31

Ype Meindert Zeilstra (2009)
Benthe Holtrop (2009)
Sander Kramer (2008)
Jacob Bouma (2009)
Siem Jacob Duiker (2010)
Juf Reinate

Groep
5
5
6
5
4
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