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Agenda:
9 jan
10 jan
16 jan
17 jan
30 jan

Luizencontrole
gezamenlijke MR DLG
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam Duiker & Glazema)
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:
Contact: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
Je krijgt wat je verdient: Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over
een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).

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

Lied van iedereen
Het is raar maar waar:
we zijn een hok vol
rare vogels bij elkaar.
We kwetteren en schetteren,
zo zijn we gebekt.
Onze veren die verschillen.
Wat we doen en wat we willen
maakt ons anders,
dat is leuk, dat is apart.
Elke vogel is uniek van wit tot zwart.

Raar is leuk,
bijzonder goed.
Je mag er zijn
zoals je doet.
Raar is leuk,
wie je ook bent.
Je mag er zijn
met jouw talent.

Een gelukkig 2018 toegewenst:
De Reinbôge wenst iedereen een bijzonder 2018. Het zal zeker bijzonder voor ons worden. Een
nieuwe start. Dus de béste wensen past bijzonder. #mienskipsskoalle
Kerstviering geslaagd.
Wat was het gezellig op zo met elkaar kerst te vieren.
Lekker warm binnen het kerstverhaal horen en samen
zingen en eten. Een buiten in de (nep)sneeuw in de
arreslee. Het was een zeer sfeervol geheel.
De speciale kerstcommissie (OR en hulpouders)
hadden alles piekfijn voor elkaar.
Dank jullie wel!

Uitnodiging informatieavond voor ouders en andere belangstellenden van de
Mienskipsskoalle op 17-01-2018: 19.30 uur dorpshuis Tersoal, Koumelkerspaed 6, 9014 CB
Tersoal
1. Ontvangst
2. Stand van zaken Legeanster Mienskipsskoalle.
a. Aanleiding, genomen stappen, hoe ver zijn we nu?
3. Kennismaken team Mienskipsskoalle.
4. Visie Mienskipsskoalle
a. Dit zijn wij. Onze kijk op onderwijs, kernwaarden en ambities.
b. Rooster en tijden
5. Huisvesting
a. Tijdelijke huisvesting per 1 augustus 2018.
b. Huisvesting nieuwe Mienskipsskoalle
6. Komende tijd
a. Stappenplan
b. Participatie, samenwerken
c. Website en emailadres
d. Prijsvraag nieuwe naam (met verhaal)
7. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 21.30 uur)
Namens de stuurgroep Legeanster Mienskipsskoalle Piet Massolt, Seerp Rijpkema
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
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
____________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld december: € ?
VERJAARDAGEN IN JANUARI
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4
10
Tieme Holtrop (2013)
1
14
Jelte Hagedoorn is jarig en wordt 4
en komt bij ons op school, WELKOM
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