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Agenda:
10 april

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: Ten Kate & Kiestra (Butl.))
10 en 12 apr Schoonmaakavond komt te vervallen!
17-19 apr
Eindtoets
19 apr
Groep 1/2 om 12.00 uur vrij
20 apr
Koningsontbijt en koningsspelen
(groep 2 op ochtend naar school)
27apr-13 mei Meivakantie
4 mei
Dodenherdenking
15 mei
Luizencontrole
15 mei
Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: Kiestra (Pouns) & Kramer)

Vreedzame school
Blok 4 “we hebben hart voor elkaar”
In dit blok staan gevoelens centraal. Zo
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:
Duurzaamheid Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in
te zetten voor een duurzame wereld.
■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
■ Bijbel: Psalmen.

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

Veel te geven
Zet je licht niet weg in het donker,
verstop het niet in de nacht.
Want we kunnen jouw stralen niet missen.
Er is altijd iemand die erop wacht.
Want een mens heeft veel te geven.
Mooie dromen. Echte vragen:
Waarom ben je zo alleen?
Heb je ‘t koud of wil je schuilen?
Voel je dat je hard moet huilen?
Ik ben bij je en misschien...
wordt het warmer om je heen.

Want een mens heeft veel te delen.
Lieve liedjes. Leuke grappen
en plezier voor iedereen.
Lijkt er niks meer te gebeuren
dat je leven mooi kan kleuren?
Ik ben bij je en misschien...
wordt het lichter om je heen.
Zet je licht niet weg in het donker,
verstop het niet in de nacht.
Want we kunnen jouw stralen niet missen.
Er is altijd iemand die erop wacht.

Ouderavond
Donderdag 22 maart was onze ouderavond. We hebben gehoord over afgelopen jaar. Verslagen van
de oudercommissies en vooruitgekeken naar plannen. Ook hebben we foto’s gezien van
schoolactiviteiten. Ten slotte hebben we met elkaar ideeën bedacht die we kunnen gebruiken bij het
afscheid van onze school. Best goede ideeën, zoals: Pleinfeest (iets groter met bv opblaasbare
hindernisbaan), circus, door het hele dorp activiteiten en spelletjes, reünie in combinatie met
barbecue, ’s avonds muziek/bandje/dj, oude foto’s (met mogelijk jaartallen) en dan een
speurtocht…film….interview……naam Reinboge ergens anders….
Best goede ideeën om als commissie mee aan de slag te gaan. Een commissie die overigens nog
ingevuld moet worden. Er heeft zich nog maar één ouder aangemeld, natuurlijk leerkrachten en er zijn
op deze avond andere namen geopperd. Maar misschien wilt u wel in die commissie. Geef je dan op!
Vervangingsproblemen
Twee infobrieven geleden vermelden we al dat in Friesland een groot tekort invallers is. Er was toen
een uitlegbijlage bij. Helaas is het deze week vrijdag het geval dat we een groep thuis houden ivm
ziekte leerkracht en geen vervanging. Net als laatst op vrijdagmiddag. Uiteraard vervelend, maar ook
overmacht. Fijn dat veel ouders begripvol reageren.

Paasviering
Vorige week hadden we op school met de kinderen een gezamenlijke Paasviering. Gezellig met zijn
allen bij elkaar in een lokaal. Samen zingen en samen matzes eten. Ook hadden kinderen zelf
bijzondere teksten gemaakt. Toch wel bijzonder zo met z’n allen. Het thema was (net als in het lied
die in deze nieuwsbrief staat “Veel te geven” en “Opnieuw beginnen”.
Geen schoonmaakavond op 10 en 12 april!
In de jaarplanning stond op 10 en 12 april een schoonmaakavond gepland. Omdat de school bijna
gaat sluiten is een extra jaarschoonmaak nu minder belangrijk en kunnen we onze energie misschien
beter op een later tijdstip (bijvoorbeeld met de verhuizing) inzetten. Vandaar dat we besloten hebben
om de schoonmaak niet door te laten gaan.
Wel zullen we dan later dit schooljaar een beroep op ouders doen ivm de verhuizing en opruiming van
de school.
17, 18 en 19 april eindtoets basisonderwijs (Cito)
Op 17, 18 en 19 april doen de kinderen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs. In die week worden
overal in het land eindtoetsen gehouden. We hebben laatst al een gesprek met de ouders en de
kinderen gehad over de keuze van het vervolgonderwijs. Dit doen we onder andere n.a.v. de
plaatsingswijzer, waarbij de vervolgkeuze is gebaseerd op toetsen van groep 6, 7 en 8. We gaan
ervan uit dat de eindtoets deze keuze onderstreept. De eindtoets is niet meer, net als enkele jaren
geleden, de bepalende factor. We kijken breder naar het kind. We wensen de kinderen van de
bovenbouw succes. Tijdens de toetsen zitten de kinderen van groep 8 apart, zodat ze zich goed
kunnen concentreren.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Uiteraard vieren we dat weer met de drie scholen, we zijn al
volop aan het voorbereiden. Hulpouders die zich aan hadden gemeld kunnen er wel rekening mee
houden dat we hun hulp goed kunnen gebruiken. Zij worden/zijn benaderd. De koningsspelen
(activiteiten) zijn alleen op de ochtend. We verwachten daarom ook groep 1/2 die ochtend. Ze zijn
daarom op donderdagmiddag 19 april eerder vrij om 12.00 uur.
Het programma is als volgt:
8.30 uur. Alle kinderen op school. We eten met elkaar het koningsontbijt! (Dus ze hoeven dan thuis
niet te eten)
Na dit ontbijt gaan we richting Sibrandabuorren. Groep 1/2/3 gaat met de bus en groep 4-8 gaan op
de fiets. In en om ’t Mingeltsje hebben de groepen dan spelletjes en activiteiten tot 12.00 uur.
De bus rijdt dan weer naar school. Dus de kinderen zijn dan iets na 12.00 uur op school. Kinderen van
groep 1 en 2 kunnen dan opgehaald worden. De kinderen van groep 3-8 hebben nog een
middagprogramma op de eigen school.
Veel plezier….én het kan dus zo zijn dat we uw hulp nodig hebben (bij het ontbijt of de spelletjes)
Meivakantie:
Van 27 april tot 13 mei hebben de kinderen vakantie. Dus twee weken en de vrijdag vooraf. We
verwachten de kinderen weer op 14 mei terug op school. Maar in de meivakantie valt ook de 4 mei
herdenking. Natuurlijk hopen we ook dat daar weer veel kinderen en ouders komen.
Direct na de meivakantie is er oudpapier en op woensdag luizencontrole.
4 mei herdenking
Vrijdag 4 mei willen we i.s.m. dorpsbelang, de gemeente Súdwest-Fryslân en m.m.v. kinderen uit
Tersoal e.o. weer de 4 mei-herdenking houden op de begraafplaats in Tersoal.
U bent van harte welkom om aan deze herdenking mee te doen. U wordt dan om 19.30 uur voor een
welkomstwoord bij de school verwacht.
Om 19.45 uur houden we een stille tocht vanaf school naar de begraafplaats bij de Vituskerk in
Tersoal. Daar zullen enkele gedichten worden voorgelezen en zijn we twee minuten stil.
Na de “Last Post” zal er door de kinderen een krans worden gelegd bij het graf van
Durk Dijkstra. Daarna is het woord aan een afgevaardigde van de gemeente.
Vervolgens zingen we het Wilhelmus en is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen.
Via een omgang rond het kerkhof gaat ieder zijns/haars weegs.
Dorpsbelang Tersoal,
kinderen en team van
KNS “De Reinbôge”

18 mei, dorpsfeest met kinderspelletjes. U ontvangt hiervoor nog informatie, maar houdt er
maar vast rekening mee!

Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
____________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld februari: € 34,80
VERJAARDAGEN IN APRIL MEI
Groep
30 april
juf Ciska
3 mei
Klaas Jan Kramer (2007)
6
8 mei
juf Lieke
14 mei
Jip Voerman (2013)
1
16 mei
Gerben Jansma (2006)
8
25 mei
Emma Brecht Bokma (2010) 4
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