Nieuwsbulletin
www.dereinboge.nl

DECEMBER 2010
Agenda:
16 dec.:
17 dec.:

“KRYSTKUIER” (start va. 18.30 uur)
kinderen ’s middags vrij

20 dec. t/m 31 dec.:

Kerstvakantie!

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 6: ANDERS EN TOCH SAMEN
- Mijn familie (2)
- Leren samenwerken

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

Terugblik open huis 25 nov. jl.
De ‘open’ middag/avond van 25 nov. jl. was een groot succes! Jong en oud waren op deze dag aanwezig en
onder het genot van een heerlijk en overigens ook erg goed verzorgd hapje en drankje konden ze vervolgens
alle vernieuwingen aan onze school bewonderen. Een aantal kinderen uit de bovenbouw hadden zelfs ook nog
een leuke presentatie gemaakt die ze op het nieuwe digibord lieten zien. Iedreen vond het erg leuk! Ook na
afloop erg veel enthousiaste reacties gehad over de nieuwe voorzieningen. Zeer geslaagd dus! We zijn de
ouders die de voorbereidingen voor deze middag hebben getroffen erg dankbaar voor hun inzet!!

Actie Schoenmaatjes
Wat zien de schoenendozen er weer prachtig en goed gevuld uit!! Inmiddels zijn de dozen weer gecontroleerd
en liggen er nu in totaal 39 dozen klaar om weggebracht te worden naar de Stichting Edukans. We willen u
allen weer enorm bedanken voor de inspanningen om hier weer iets moois van te maken! Het is altijd weer een
voorrecht om dit te kunnen doen voor arme kinderen en om te zien hoe blij ze daarvan worden!! Voor degene
die nog niet op de site gekeken hebben, raden wij dat hierbij nog eens aan: www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Bibliobus
Zoals u weet dreigt de bibliobus uit ons midden te verdwijnen… Inmiddels is er namens dorpsbelang en onze
school een brief naar de gemeente en de bibliotheken gegaan, waarin opgeroepen wordt naar een andere
keuze te zoeken dan deze…. Wellicht zijn er nog andere wegen/budgetten of wat dan ook mogelijk…? We
zullen zien hoe het afloopt…

Vervolg ouderenquête – ‘PO-spiegel’
We danken u allen voor het invullen van de tevredenheidsenquête, waar u massaal gehoor aan gegeven heeft.
Hier zijn we erg blij mee!! De uitkomsten van de enquête zijn nu in beeld gebracht en deze gaan we na de
Kerstvakantie verder analyseren en van daaruit conclusies en vervolgacties initiëren voor de komende jaren.
Een eerste blik over de uitkomsten laten overigens een positief beeld zien… Super!! Ook de aanvullende
opmerkingen zijn voor ons waardevol en zullen we meenemen in onze vervolgbesprekingen. Nogmaals
bedankt allemaal!

Nieuwe verlichting
Vanuit de overheid is een subsidie gekomen voor het energiezuiniger maken van verlichting in o.a.
basisscholen. Vandaar dat vanuit de gemeente de opdracht is gekomen alle bestaande ‘oude’ verlichting (dus
in ons geval exclusief de nieuwbouwgedeeltes) te gaan vervangen voor nieuwe energiezuiniger armaturen.
Deze vervanging heeft deze week plaatsgevonden en dat betekent dat het oranje, gele en blauwe lokaal + de
directiekamer, personeelskamer, toiletten en berging voorzien zijn van nieuwe verlichting. Door een fout in de
tekening ontbreekt de keuken nog, maar die wordt z.s.m. nu alsnog vervangen. Al met al weer een hele
verbetering!

“KRYSTKUIER”
Omdat het vorig jaar vanwege de sneeuw geen doorgang kon vinden willen we dit jaar opnieuw een poging
wagen om als onze ‘Kerstviering’ een zgn. “Krystkuier” te organiseren. Deze ‘kuier’ gaat langs een 6-tal
verschillende plekken door het dorp en op iedere plek zal dan het e.e.a. te zien/horen zijn in het kader van het
Kerstverhaal, hetgeen dit jaar wordt uitgelegd in een vergelijking van “Herders van toen en nu” (per plek plm. 5
min.). De start is va. 18.30 uur. U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. We hopen op een heel
mooi gebeuren….! En denkt u ook vooral ook aan het van tevoren buiten zetten van de waxinelichtjes…?

Inspectie
Tijdens de eerste ouder-informatieavond van dit schooljaar heb ik u o.a. bericht over hoe de inspectie omgaat
met het beoordelen van scholen t.a.v. de eindopbrengsten in groep 8. Daarbij geldt min of meer de ‘stelregel’
dat als je als school 3 maal achtereen onder het landelijk gemiddelde zit met de score op de Eindtoets van
groep 8 (ook wel de ‘Citotoets’ genoemd), dan komt er een kwaliteitsonderzoek om te kijken of er
daadwerkelijk tekortkomingen zijn en kom je dus onder scherper toezicht. Voor kleine basisscholen echter gold
het principe van ‘het gemiddelde van 5 jaar’, omdat er soms natuurlijk maar dermate weinig kinderen in groep
8 zitten, dat dan bijv. 1 score het gemiddelde meteen onevenredig veel kan beïnvloeden. Echter, de inspectie
heeft met terugwerkende kracht vanaf februari 2010 besloten van die uitzondering voor kleine basisscholen af
te stappen en ook daar voortaan de genoemde stelregel van 3 jaar te gaan hanteren. En aangezien wij in
e
februari inderdaad (voor de 3 maal) net onder het landelijk gemiddelde zaten, wilde de inspectie opnieuw onze
school bezoeken (met een andere inspectrice dan vorig jaar) om te kijken of er toch evt. ‘tekortkomingen’
zouden zijn…
Welnu, op 18 nov. jl. heeft een inspectrice daarom opnieuw onze school bezocht. Zij is wederom in iedere
groep wezen kijken, heeft met ons allen gesprekken gevoerd en heeft al onze opbrengsten (tussen- en
eindopbrengsten) nog eens goed onder de loep genomen. En gelukkig is zij uiteindelijk tot de conclusie
gekomen dat zij dit ‘geen zwakke school’ vindt en dat de opbrengsten over het geheel genomen goed zijn. Het
bleek ook dat als we de meest uitvallende score van de afgelopen Eindtoets in februari eraf zouden halen, dat
we dan juist ruim boven het landelijk gemiddelde zaten. Al met al genoeg reden voor haar om onze school
gewoon in het ‘basistoezicht’ van de inspectie te laten blijven. Een opsteker voor ons als team, waar we blij
mee zijn!! Wel heeft ze zich ook kritisch uitgelaten t.a.v. een aantal zaken, waarvan ze vindt dat die voor
verbetering vatbaar zijn. Dit had bijv. te maken met de ‘effectieve leertijd’ en de opbouw van sommige lessen
zoals zij die gezien had. Daarnaast had ze t.a.v. ons planmatig handelen ook zeker een aantal waardevolle
opmerkingen. Het concept-inspectierapport is nu net bij ons binnengekomen, hetgeen we nu eerst nader zullen
bekijken en vervolgens de nodige acties op zullen gaan zetten. We houden u op de hoogte.

Wijziging data inzameling oud papier
Inmiddels heeft u thuis al bericht gehad over de wijzigingen omtrent afvalinzameling in onze gemeente. Dat
heeft ook gevolgen voor inzamelen van het oud papier, als het gaat om de dat en het tijdstip, m.i.v. januari
e
2011. Het betekent concreet dat de oudpapierinzameling voortaan niet meer iedere 1 zaterdag van de maand
zal zijn, maar eens in de 4 weken op vrijdag, aanvang 18.00 uur, m.i.v. 21 januari 2011. De betreffende
ouders die al ingedeeld stonden voor de komende maanden om te helpen zijn inmiddels persoonlijk ingelicht.
U ontvangt de nieuwe data nog van ons op een apart overzichtje.

Hulp bij gymvervoer
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat wij op zoek waren naar een vervanger voor Ynze Bouma, die niet
langer beschikbaar was voor hulp bij het gymvervoer op de maandagmiddag. Welnu, inmiddels is aan die
oproep gehoor gegeven en heeft dhr. Jacob Buma zich hiervoor beschikbaar gesteld. We zijn daar
vanzelfsprekend erg blij mee en bedanken dhr. Buma voor z’n welwillende inzet! Super!

TOT SLOT WENSEN WE U ALLEN ALVAST WEER EEN HEEL
GEZELLIG KERSTFEEST TOE EN SPREKEN VOOR U ALLEMAAL DE
WENS UIT VOOR EEN GOED BEGIN VAN HET JAAR 2011!!
Het Reinbôgeteam
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Opbrengst Zendingsgeld november:

→ € 40,83

Verjaardagen december:
10 dec.
Anne Baukje Jansma
12 dec.
Rinze Dijkstra
28 dec.
Chris Boterhoek
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