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Agenda:
7 nov
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Opendag PCBO
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

11 nov
20 nov
5 dec

Ophalers: fam Bouma & Bakker)
Sint Maarten
“nieuwe team” Fusie bezoekt een school
Sinterklaas

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:
Helden: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Horen: Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

***********************************************************
Maarten deelt zijn jas
Maarten rijdt op zijn paard.
Het is koud. Hij gaat naar de
stad.
Maar dan? Wie ziet hij daar?
Een arme man. Een bedelaar.
‘Help me, help me,’ roept de
arme man.
‘Ik bibber zo. Ik heb geen jas.
Help me, help me, help me, als
het kan.’
Zo krijgt Maarten een plan!

Maarten springt van zijn paard.
Pakt zijn jas en wat doet hij
dan?
Die snijdt hij met zijn zwaard
zomaar doormidden voor die
man.
‘Dank u, dank u,’ roept de arme
man.
‘Ik had het koud, maar da’s
voorbij.
Dank u, dank u, dank u. Ik ben
blij.
U deelt uw jas met mij.’

Kinderboekenweek en kerkschooldienst: Bibbers in je buik!
Begin oktober werkten we over Bibbers in je buik. Zo hadden we ook een geslaagde kerkschooldienst. Geen bibbers….maar kippenvel. Iedereen bedankt.

De wereld dat ben jij!
Ook hadden we in oktober het gezamenlijke kunstproject: De Wereld, dat ben jij! Dit werd afgesloten
met een mooie expositie in Sibrandabuorren, Wat zijn het allemaal mooie samen kunstwerken
geworden. Een geslaagd project op weg naar de samenlevingsschool.

Luizen
Vorige week was er weer een luizencontrole. Het luizenteam heeft gelukkig geen luizen
geconstateerd. Maar blijf uiteraard alert door kammen, kammen, kammen....
Samenlevingsschool (fusie)
Vorige week is er een gezamenlijke MR-avond geweest over de nieuwe school en ook zijn er
kennismakingsgesprekken geweest met de “nieuwe teamleden” van de samenlevingsschool.
Daarnaast heeft dit “nieuwe team” het in een aantal deelsessies in oktober en november over het
onderwijsconcept en de visie van de nieuwe school. Zij gaan maandagmiddag 20 november een
school bezoeken om ideeën op te doen en om nieuwe concepten te staven.
Naast dat teamleden met elkaar overleggen is er eek een gezamenlijke werkgroep (met MR-ouder en
MR-teamlid) geformeerd die meedenkt met de ontstane plannen, zodat het echt een samenschool
wordt. Zij hebben in november en december 3 bijeenkomsten, zodat snel een programma van eisen
kan worden opgesteld.
U ontvangt in november weer een informatiebrief, zodat u wordt ingelicht over de stand van zaken,
maar ook over de mensen die meegaan naar de nieuwe school.
Groep 1/2 heeft nodig:
Soms gebeurt het in groep 1/2 nog dat
kinderen een “ongelukje” hebben. Dit is geen
probleem hoor, maar we hebben momenteel
niet zoveel reservekleren meer. Is er iemand
die thuis nog ondergoed, sokken of leggings
heeft (kleutermaat) die wij kunnen krijgen. Wij
houden ons aanbevolen.
Daarnaast zou het voor enkele poppen ook
wel leuk zijn als die nieuwe kleertjes krijgen.
Heeft u thuis nog poppenkleertjes
(poppenmaat )? Ook daarvoor houden wij
ons aanbevolen.

Avondvierdaagse: wij kregen dit appje
 wie wil?

Ouders van waarde
Wij zijn als school aangesloten bij "Ouders van Waarde". Zij hebben vier keer per jaar een
nieuwsbrief, Thuis&School.
De herfstvakantie ligt achter ons. We kijken uit naar de gezellige decembermaand maar eerst
november. Traditioneel een hele actieve maand. Thuis & School helpt een beetje daarbij. Maar ook bij
andere "opvoedzaken".
U kunt hier de nieuwsbrief lezen:
http://www.ouders.net/wp-content/uploads/2017/11/SchoolThuis_nr5.pdf
“Schaatsen voor water” en “Schoenmaatjes”
*Groepen 1-5 doen dit jaar weer mee met de actie “Schoenmaatjes” van Edukans. Kinderen vullen
een doos voor een kinderen in een ander land die het minder goed hebben. Ook wordt de doos

versierd zodat het een echt cadeau wordt. Binnenkort krijgen de kinderen van groep 1-5 de doos en
de bijbehorende folder mee. De doos moet uiterlijk maandag 27 november ingeleverd worden
Alle kinderen van deze groepen krijgen een doos mee, maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om
als gezin gezamenlijk één doos te vullen.
*En voor de groep 6-8 is er weer “Schaatsen voor Water” van Plan Nederland. Veel scholen komen
in actie op ijsbanen in heel Nederland om geld in te zamelen voor (drink)waterprojecten van Plan in
het Afrikaanse Ethiopië. Zij schaatsen zoveel mogelijk rondjes en laten zich per rondje sponsoren
door vrienden, familie en kennissen. Onze groepen gaan op 13 november, samen met de twee
andere scholen. Misschien bent u al gevraagd als sponsor. Leuk om te weten is dat de Reinbôge al
een week lang bovenaan staat in het lijstje van hoogste sponsorbedrag per gemiddelde kind!
Sinterklaas
Natuurlijk komt Sinterklaas ook weer op de Reinbôge. We verwachten hem dinsdag 5 december. We
wachten hem natuurlijk weer gezamenlijk op. Komt u ook kijken? Hij begint bij de peuters en daarna
gaat hij langs de verschillende klassen. Het wordt vast weer een gezellige dag. Ik hoop dat hij ook
weer zijn vrienden, de zwarte pieten, heeft meegenomen.
Kersthulp gezocht
Middels het ouderhulpformulier hebben zich twee ouders aangemeld voor hulp bij kerst.
Maar toch doen we nog een oproep voor ouders die willen helpen de kerstviering te organiseren?
Samen met de activiteiten commissie. Er zijn al ideeën, maar we zoeken wat ouders om het te
helpen. Graag deze week bij school of Anke-Marij aanmelden.
Groeten van KNS de Reinbôge
______________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld oktober: €? (de bus is net geleegd….)

VERJAARDAGEN IN NOVEMBER
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Meester Johan
Hessel Hagedoorn (2011)

Op 21-11 wordt Eelco Kiestra 4 jaar
en komt bij ons op school.
Natuurlijk eerst ook al even proefdraaien. Welkom!
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