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JANUARI 2011
Namens het gehele Reinbôgeteam wensen we iedereen allereerst natuurlijk een heel

Agenda:
3-14 jan:
10 jan.:
21 jan.:

Toetsweken t.b.v. Cito-LVS
Gezamenlijke weekopening
Ophalen oud papier (LET OP: va. 18.00 u!)
(Ophalers: fam. Heeringa en fam. Agricola)

25 jan.:
31 jan./
1 feb.:
1-3 feb.:

Rapporten mee naar huis
15-minutengesprekken
CITO-Eindtoets groep 8

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 6: ANDERS EN TOCH SAMEN
- Mijn familie (2)
- Leren samenwerken
- Discussie en samen kiezen
- Oordeel en vooroordeel

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

Toetsweken
Deze week en volgende week worden de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen behorende bij ons
CITO-LVS (LeerlingVolgSysteem). De volgende toetsen komen daarbij aan de orde:
Groep 1/2
Rekenen voor Kleuters (hieronder valt ook: kleur en lichaamsdelen); Taal voor Kleuters;
Kleuterobservatielijst; Vragenlijst vroegtijdige signalering leesproblemen/dyslexie;
Veiligheidsthermometer.
Groep 3
Rekenen-wiskunde;Technisch lezen; Luisteren; Spelling; Woordenschat; Veiligheidsthermometer
Groep 4/5
Rekenen-wiskunde;Technisch lezen; Begrijpend lezen; Luisteren; Spelling; Woordenschat;
Veiligheidsthermometer.
Groep 6
Rekenen-wiskunde;Technisch lezen; Begrijpend Lezen; Spelling; Woordenschat;
Veiligheidsthermometer.
Groep 7
Rekenen-wiskunde; Leestechniek en Leestempo; Begrijpend Lezen; Spelling;
Veiligheidsthermometer.
Groep 8
Leestechniek en Leestempo; Veiligheidsthermometer.
De uitkomsten van deze toetsen worden eind deze maand tijdens de 15-minutengesprekken met u besproken.
Een nadere uitnodiging + indeling hiervoor volgt nog.

Einde bibliobus…
Helaas… het heeft niet meer mogen baten. Ondanks onze bezwaren heeft het de verdwijning van de bibliobus
in o.a. Tersoal niet kunnen tegenhouden. Een enorme aderlating!! We zullen nu dan ook zeker gaan zoeken
naar opties voor alternatieven… De bibliobus zal echter nog éénmaal hier bij school verschijnen, en wel op
maandagochtend a.s., 10 januari. Er is dan alleen nog gelegenheid boeken in te leveren en dus niet meer
om te lenen. Wilt u uw kind(eren) de evt. nog in te leveren boeken meegeven? Alvast dank.

Nieuwe leerling
In dit nieuwe jaar mogen we ook weer een nieuwe leerling begroeten, Annie Seffinga! Annie is het zusje van
Sijtske uit groep 3 en wordt op vrijdag 7 januari 4 jaar. Ze zal dan ook va. maandag 10 januari iedere dag bij
ons op school zijn. Ze heeft deze week al 2 keer even een ochtend meegedraaid. Welkom Annie! We hopen
dat je je snel thuis zult voelen bij ons op school.

Terugblik “Krystkuier”
Natuurlijk willen we ook nog even van de gelegenheid gebruik maken nog even terug te komen op de
“Krystkuier” van donderdag 16 dec. jl. Want wat hebben we een mooie avond gehad! En wat is er gezamenlijk
veel werk verzet om dit tot zo’n succes te maken! We willen dan ook alle ouders die zich hierbij zo enorm
hebben ingezet enorm bedanken daarvoor!! De sneeuw maakte het totaalplaatje helemaal compleet… Een
absoluut mooi geheel om op terug te kijken.

Herinnering inzameling oud papier
Nog even ter herinnering: de inzameling van het oud papier vindt dus vanaf deze maand niet meer plaats op
zaterdagen, maar op vrijdagen va. 18.00 uur en dat eens in de 4 weken. De eerste vrijdag is 21 januari a.s.
Zorgt u ervoor dat u uw oud papier op tijd bij de weg heeft staan?

Rapport
Op dinsdag 25 januari a.s. krijgen de kinderen de rapporten weer mee naar huis. Mocht u onverhoopt het
rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan z.s.m. meegeven? Bij voorbaat dank.

Groep 8 – op weg naar het V.O….
Met de Eindtoets Basisonderwijs alweer in het zicht (over precies 4 weken) kunnen de kinderen van groep 8
zich vanaf deze maand weer echt gaan voorbereiden op de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Zo zullen de
V.O.-scholen m.n. deze en volgende maand weer allerlei open dagen dan wel ‘doe’-dagen organiseren om u
kennis te laten maken met hun school. Ook zijn er algemene voorlichtingsavonden bij te wonen om u goed te
laten informeren over het hoe en wat van vandaag de dag binnen het middelbaar onderwijs. Informatie wat
hieromtrent bij ons binnenkomt zullen we aan de betreffende kinderen meegeven. Dergelijke avonden staan
natuurlijk open voor álle belangstellende ouders! Vaak sturen ze ook wel een postertje mee, die we dan in
school (bovenbouwgedeelte) op zullen hangen. Ook zit er wellicht nog, in samenwerking met het ‘Bogerman’
uit Sneek, een soort ‘gezamenlijke info-avond’ aan te komen, voor ouders van de bovenbouw van de scholen
hier uit de regio. We houden u in dat geval hiervan op de hoogte.
***********************************************************************************

Opbrengst Zendingsgeld december:

→ € 27,51

Verjaardagen januari:
5 jan.
Rinse van Kolck
7 jan.
Jildou Ekema
8 jan.
Agnes Zijlstra
19 jan.
Jilke de Boer
26 jan.
Lybrich Hibma
26 jan.
Yde Hibma
31 jan.
Dana Vermaning
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