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Agenda:
5 dec
7 dec

Sinterklaas
Werkgroep DLG

12 dec
12 dec

Staking? (denk het wel) Kinderen vrij!
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,

20 dec
21 dec
23 dec-8 jan
9 jan
17 jan
30 jan

Ophalers: fam Buma & Dotinga)
Werkgroep DLG
Kerstviering/samen eten 17.00 uur
Kerstvakantie
Luizencontrole
Informatieavond over “samenlevingsschool”
Voorleesontbijt DLG (tersoal)

Vreedzame school
Blok 3 “we hebben oor voor elkaar”
gaat over communiceren met elkaar.
We vinden het belangrijk om kinderen
te leren dat we verschillen van mening
kunnen overbruggen, door ‘oor te
hebben voor elkaar’, door je te
verplaatsen in het standpunt van een
ander, door belangstelling te hebben
voor de ander.

“Trefwoord” deze maand:
Horen: Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).

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

Dan is Kerstmis niet compleet
1. Zonder kaarsen op de tafel,
zonder kransjes op een schaal,
zonder liedjes over vrede,
en dat oude kerstverhaal...
Als je al die fijne dingen
zomaar weglaat of vergeet,
dan is Kerstmis niet echt Kerstmis.
Dan is Kerstmis niet compleet.
2. Zonder lichtjes in de bomen,
zonder klokjes, klingelzacht,
zonder stal met kleine schapen,
zonder sterren in de nacht...
Als je al die fijne dingen
zomaar weglaat of vergeet,
dan is Kerstmis niet echt Kerstmis.
Dan is Kerstmis niet compleet.
3. Zonder vrolijke gezichten,
zonder geur van dennengroen,
zonder glans en zonder glitter,
zonder denken over toen...
Als je al die fijne dingen
zomaar weglaat of vergeet,
dan is Kerstmis niet echt Kerstmis.

Dan is Kerstmis niet compleet.
Kerstfeest 21 december, samen vieren:
We zijn met de kinderen nu al op weg naar kerst. Op donderdag 21 december hebben we om 17.00
uur een kerstviering met kinderen en ouders. Gezellig op school en gezellig met elkaar eten en naar
de kerstboodschap horen. U krijgt nog een uitnodiging en er wordt om uw hulp gevraagd om iets
lekkers voor elkaar te maken. Gezellig, samen, graag tot 21 december om 17.00 uur.

Sinterklaas:
Vandaag was Sinterklaas bij ons op school. Hij kwam op een squad met een kar vol cadeautjes.
Hij had ook twee sportieve pieten meegenomen. Wat was het weer een feest met lekkere traktaties en
natuurlijk met cadeautjes. Iedereen (o.a. AC) bedankt voor jullie hulp!

Staken!
Vorige week heeft u een mail ontvangen over een mogelijke staking op 12 december, dus volgende
week dinsdag! Vandaag zou de minister hier een uitspraak over doen en kijken naar
mogelijkheden….maar:
Leraren staken definitief opnieuw op 12 december  Kinderen vrij!
Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om
alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is vanmorgen om 10.00 uur verlopen.
Dat betekent dat onderwijspersoneel in het PO wordt opgeroepen om volgende week het werk neer te
leggen, op dinsdag 12 december.
Ook de leerkrachten van de Reinboge en PCBO Leeuwarden staken, net als de meeste scholen in
Nederland. De kinderen hebben daarom die dag vrij. Het zou trouwens wel zomaar kunnen zijn als er
wel een leerkracht op school komt, maar dat is dan omdat die dan achterstallige administratie gaat
aanpakken. Maar er is dus geen les!
Goede doelen
In november hadden we twee acties voor goede doelen. “Schaatsen voor water” en “schoenmaatjes”.
Beide acties waren geslaagd en hebben veel opgeleverd. Een stapel dozen…..en een flink bedrag.
We willen eigenlijk het gezamenlijke bedrag van de drie scholen optellen, omdat we samen
schaatsten. U hoort nog wat het bedrag geworden is. Maar trots zijn we zeker!
Samenlevingsschool (fusie) 17 januari informatieavond in Tersoal
U hebt in november weer een informatiebrief ontvangen, zodat u bent ingelicht over de stand van
zaken, maar ook over de mensen die meegaan naar de nieuwe school.
In deze nieuwsbrief kon u ook lezen dat er op 17 januari aanstaande een speciale informatieavond is
over het proces, toekomst, maar ook over de visie en de werkwijze van de nieuwe school. Kortom een
avond die u eigenlijk niet kunt missen. U kunt de uitnodiging binnenkort verwachten.
Voorleesontbijt 30 januari
Op dinsdag 30 januari organiseren de drie Legeanster scholen een gezamenlijk voorleesontbijt.
We eten dan samen én luisteren naar 6 kinderen die mooi kunnen voorlezen.
Het voorleesontbijt is in de school van Tersoal, alle kinderen van de drie scholen komen daar dan.
Dus gezellig samenscholen!
Op 30 januari bepaalt een speciale jury wie de eerste Legeanster voorlees-wisselbokaal wint! Want
de eindwinnaars van de onderbouw en bovenbouw ontvangen als prijs de Legeanster wisselbokaal
van de nieuwe samenlevingsschool.
NB. Het gezamenlijke voorleesontbijt is op 30 januari van 8.30 tot 10.00 uur. We zoeken hiervoor ook
hulpouders die het ontbijt willen voorbereiden en klaarzetten (AC, OR of gewoon ouders die dit leuk
vinden!)
Kunt u helpen geef dit dan door op info@dereinboge.nl (er heeft zich nog niemand aangemeld)
Ook zoeken we iemand die met een grote dichte kar (bv vee-wagen) stoelen kan vervoeren vanuit
Grou, zodat alle kinderen kunnen zitten. Wie wil daarbij helpen, laat dit ook even weten op
info@dereinboge.nl
Vuurwerk..
Het is ook weer bijna oudjaarsavond. Een avond waarbij veel vuurwerk wordt afgestoken om het
nieuwe jaar te vieren! Soms ligt er daarna ook veel oud vuurwerk op het plein. Maar gelukkig hebben
een drietal ouders zich aangemeld om dit op te ruimen. Het is namelijk fijn dat we na de vakantie weer
met een schoon plein kunnen beginnen. Alvast bedankt en natuurlijk mogen er best meer helpen..
Oud papierdata tweede helft van het jaar zijn aangepast.
Omdat de gemeente met het verschijnen van de jaarkalender nog nooit de data heeft voor de
ophaalactie voor het hele schooljaar, gokken wij altijd een beetje de data. Maar we hebben er
behoorlijk naast gegokt. Vanaf februari zijn er totaal nieuwe data. Verderop vindt u een aangepaste
jaarkalender. Pas de data aan in uw eigen agenda!
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters

Opbrengst zendingsgeld november: € 31,45

VERJAARDAGEN IN DECEMBER
5
Nienke Marije Zeilstra (2011)
6
Levi Buma (2010)
29
Hester Kiestra (2011)

Groep
3
4
2

JANUARI
7
Annie Seffinga (2007)
8
Marc de Groot (2010)
10
Tieme Holtrop (2013)

Groep
7
4
1
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OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2017-2018
Beste ouder(s),
Hierbij ontvangt u het nieuwe ophaalschema voor de inzameling van het oud papier in dit schooljaar.
Alle ouders van onze school worden één keer per jaar ingedeeld om het oud papier in Tersoal op te
halen. De opbrengst komt ten goede aan de school en dus direct aan de kinderen. Verdere
vernieuwing van het plein wordt o.a. hieruit betaald! Ook besteden we een vast bedrag per kind als
extra bijdrage voor de schoolreisjes/schoolkamp.
Het oud papier is om de 5 weken op een dinsdag. (vanaf februari zijn de data aangepast ivm het late
aanleveren van de afvalagenda van de gemeente)  Pas dit aan in uw agenda!
De indeling ziet er als volgt uit:

DATUM

FAMILIES

29 aug
3 okt
7 nov

Zeilstra
Dijkstra
Bouma

Stouthart
Boonstra
Bakker

12 dec
16 jan
13 feb
13 mrt
10 april
15 mei
19 jun
17 jul
28 aug

Buma
Duiker
De Groot
Holtrop
Ten Kate
Kiestra (it Pounsmiet)
Leenstra
Bokma
Bakker

Dotinga
Glazema
Hagedoorn
Jansma
Kiestra (Bútlanswei)
Kramer
Stouthart
Zeilstra
Buma

Niet ingedeelde families. …..
Nogmaals, als er onderling geruild wordt is het handig om dat aan Kees Kiestra door te geven zodat hij weet waar de hesjes
naartoe moeten. Verder is het de bedoeling dat de hesjes zsm terug worden gebracht bij de familie Kiestra aan it Pounsmiet

Spelregels:
1. Het te dragen veiligheidshesje wordt u van tevoren gebracht.
2. Om 18.00 uur wordt er gestart bij de kerk. De Chauffeur weet dan de route
3. Wanneer de containerauto richting Sibrandabuorren gaat is het verstandig dat één van de
ouders met de eigen auto volgt, zodat je niet lopend terug hoeft naar Tersoal.
4. Wanneer u als ouder NIET KAN op de ingedeelde datum, dan zelf even ruilen met iemand
anders op de lijst en de wijziging doorgeven aan onze oudpapier-coördinator: Kees Kiestra
0515-521369 (It Pounsmiet 22, naast school)
Ook voor overige zaken kunt u met hem contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Het team van KNS “De Reinbôge”.

