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Agenda:
13 mrt

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: Holtrop & Jansma)
20 mrt
Open dag scholen Gau en Sibrandabuorren
22 mrt
(Zakelijk) ouderavond 19.30 uur
29 mrt
Paasviering in de groep
30 mrt-2 apr Pasen

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:
Veel en weinig: Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas
18);Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Donker en licht: Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen.
Pasen als overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).

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

Het is Pasen
Het is Pasen, laat het horen,
het is Pasen, het is feest.
Na het donker van de dood,
nu het zonlicht van het leven.
Kijk, de lente is geboren
en de winter is geweest.
Met Pasen wordt iets nieuws
aan ons gegeven.

Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht.
De lente is voller van geur.
De mensen vertellen een hoopvol verhaal.
Het leven bloeit op en krijgt kleur.
Pasen, de wind is een steun in de rug.
De merel zingt vrolijk een lied.
De mensen staan op, gaan op weg naar het licht;
en Pasen verzacht hun verdriet.

* Op 29 maart heeft school met de kinderen een Paasviering.
Legeanster Mienskipsskoalle en open dag 20 maart
De teams en verschillende commissies zijn nog steeds druk bezig met de invulling en het concept van
de nieuwe school. Uiteraard is er ook al overleg geweest over het formatieplaatje en wie waar komt.
We hopen dat binnenkort u te laten weten.
Ook is de identiteitscommissie inmiddels bij elkaar geweest. In het kader van identiteit bezoekt het
team morgen het centrum voor levensbeschouwing in Leeuwarden, waar ze o.a. methodes bekijken.
Op 20 maart hebben de scholen een open dag. Deze open dag is met name voor ouders met
Peuters. Maar in dit geval willen we hem ook best wat breder trekken. Op die dag hebben de scholen
in Sibrandabuorren en Gau hun deuren open, zodat ouders daar eens kunnen kijken. Een open dag
hier in Tersoal heeft in dit geval minder meerwaarde.
Heeft u al eens gekeken op www.legean.nl
Binnenkort verschijnt weer een Legeanster nieuwsbrief waarin ook veel informatie te vinden is en
vertellen we wat over de vervolgstappen en de invulling vanaf 1 augustus aanstaande.

(Geen) themaweken (wel) ouderavond
Deze week en komende week zouden de themaweken zijn. We hebben als team besloten om de
themaweken van dit jaar wat eenvoudiger van opzet te houden, ook ivm extra drukte rondom fusie.
We willen echter wel in deze weken ’s middags samenwerking stimuleren door bijvoorbeeld
groepsdoorbrekende creamiddagen te doen.
Op donderdag 22 maart is er een ouderavond gepland. U hoort tijdens deze avond de verschillende
jaarverslagen van de oudercommissies w.o. het financieel verslag. En uiteraard hebben we het ook
over de fusie en de verschillende plannen en wellicht wilt u nog iets meegeven.
Daarnaast willen we met u brainstormen over het afscheid van deze school. Hun kunnen we op een
goede manier afscheid nemen van de Reinbôge en met wie doen we dat dan? Dus een mooi
afscheidsfeest? En willen we ook iets blijvends van de Reinbôge in Tersoal houden?

Uitnodiging voor de Reinbôge-ouderavond
22 maart om 19.30 uur.

Welkom!!
Groep 6/7/8 gaat op schoolkamp (ipv fietselfstedentocht).
Het plan was om nog één keer op fietselfstedentocht te gaan met de kinderen van de bovenbouw.
Nu bleek na een gesprek met de kinderen dat er meer behoefte is aan een schoolkamp dit jaar dan
aan de Elfstedentocht. Kamp is voor alle leerlingen nieuw en daarom hebben wij met het team
besloten dit jaar in plaats van de Elfstedentocht op kamp te gaan!
We gaan naar een StayOkay hostel in Heeg, waar we met z’n allen naar toe fietsen.
Dit is van woensdag 13 juni t/m vrijdag 15 juni.
Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Ouders hebben in het verleden wel aangegeven hiervoor te
willen sparen. Dit jaar willen we die mogelijkheid bieden via de bank. Het bedrag voor het kamp valt
hoger uit dan gepland en dan in de schoolgids vermeld stond. Er komt daarom een aanvulling vanuit
andere gelden, zodat het voor u niet duurder wordt.
U kunt het bedrag van € 75 op de bankrekening van school overmaken. U kunt zelf bepalen of u dit in
termijnen (bv. 2) of in zijn geheel doet. Uiteraard willen we het bedrag wel voor juni ontvangen.
Dus € 75 overmaken op bankrekening NL91 RABO 0330 8055 68 (Rabobank) van KNS De Reinbôge.
Onder vermelding van “kamp 2015” en “naam kind”
*De kinderen van de OB en MB gaan op 28 mei op schoolreisje. Jullie ontvangen hier nog informatie
over
Juf Marjolein
Ik heb zojuist met juf Marjolein gebeld. Ze herstelt al weer flink van haar operatie. Ze verwacht deze
week nog thuis te blijven en dan zou ze vanaf volgende week maandag weer op school zijn. Dat is
fijn! Vandaag en morgen is juf Tineke voor haar aanwezig en voor komende vrijdag wordt nog een
invaller gezocht. (We hopen ook juf Tineke, maar dat is nog niet zeker)

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. De koningsspelen (activiteiten) zijn alleen op de
ochtend. We verwachten daarom ook groep 1/2 die ochtend. Ze hebben daarom op de
donderdagmiddag daarvoor vrij. Later meer hierover.
Commissieleden gezocht voor afscheid school
KNS de Reinbôge is natuurlijk lang de school van Tersoal geweest. Er wordt dan ook wel een
bijzonder tijdperk afgesloten. Maar we zien ook uit naar een nieuw bijzonder tijdperk.
De sluiting van de school vraagt natuurlijk ook om een afscheidsfeest. Bijvoorbeeld gezellig met zijn
allen op het plein met huidige en oud-leerlingen eten en praten over de Reinbôge. Oude foto’s
bekijken, verhalen uitwisselen…..
Misschien zijn er wel ouders/Tersoalsters die die afscheidsfeest mee willen voorbereiden. Zou wel fijn
zijn. De school is/was tenslotte van ons allemaal!
Als u iets kunt of wilt betekenen in de voorbereiding laat dit dan weten via info@dereinboge.nl
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
____________________________________________________________________________
Opbrengst zendingsgeld februari: € 21,05
VERJAARDAGEN IN MAART

Groep

12 Anne Rikst Bakker (2008)
13 Juf Jannie
19 Jurjen Dotinga (2011)
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Avond-4-daagse
4 juni t/m 7 juni 2018
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang!
Voor 15 april 2018 moeten wij ons ‘aanmelden’ bij de organisatie.
Hierbij dus een oproep voor opgave, waarbij we graag een aantal gegevens van een ieder
zien vermeld.
Daarnaast willen we ook graag vrijwilligers om de catering en het verkeer te regelen.
Als we geen verkeersregelaars hebben, kan er helaas ook geen avond-4-daagse plaats
vinden!
Aanmeldstrook en geld voor een medaille/inschrijving (€ 5,00 per kind) in een envelop met
naam en school erop. Inleveren vóór 26 maart 2018 bij de juffen/meesters op school!
Wij hopen op jullie medewerking, zodat we er weer een prachtige wandelweek van kunnen
maken.
*vanaf groep 3, lopen de kinderen alle dagen van de 4-daagse mee voor een medaille!!!

Ja, ik/wij doe(n) mee aan de avond-4daagse
Voornaam

Achternaam

5 of 10 km

Telefoon nr.

Aantal keer
reeds
gelopen

Maat tshirt

Ja, ik geef mij op als vrijwilliger voor:
o
o

Catering (per vrijwilliger 1 avond)
Verkeersregelaar (graag voor 31 maart opgeven)

Naam vrijwilliger:__________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________
Vrijwilligers mogen ook goede buren, familie of vrienden zijn.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij:
Anke-Marij van Raalte – Tersoal
06-11214403
Hanneke Bijstra - Sibrandabuorren
06-46774244

