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FEBRUARI 2011
Agenda:
1-3 feb.:
7 feb.:
7-17 feb.:
15 feb.:
18 feb.:

CITO Eindtoets groep 8
Gezamenlijke weekopening
Themaweken “Communicatie & Media”
Feestelijke ouderavond
Ophalen oud papier (LET OP: va. 18.00 u!)
(Ophalers: fam. Miedema en fam. Duiker)

21 t/m 25 feb.: Voorjaarsvakantie

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 1: WE HOREN BIJELKAAR
- Leren samenwerken
- Samenwerken met één ander
- Pesten en plagen
- Samen afspraken maken

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

CITO-Eindtoets groep 8
Vandaag is de CITO Eindtoets voor groep 8 (ook wel bekend als de ‘Citotoets’) gestart. Gedurende 3
ochtenden zijn de kinderen van groep 8 met deze toets aan de slag. De afgelopen weken hebben de kinderen
al meedere malen ook even ‘geoefend’ met toetsen van voorgaande jaren. Op deze manier zijn ze er al aardig
vertrouwd mee geraakt en weten ze wat ze kunnen verwachten. Nogmaals maar even voor de goede orde:
een dergelijke toets is géén ‘examen’ o.i.d.! Natuurlijk is het van belang zo goed mogelijk te scoren en vraagt
het V.O. ook naar de scores, maar uiteindelijk geeft het advies van ons als school de doorslag voor het
uiteindelijke instapniveau binnen het V.O. En gelukkig weten wij wat meer dan alleen een CITO-score…
We wensen de 3 kinderen in groep 8 veel succes met de toets! Juf Wieke zal donderdag a.s. extra aanwezig
zijn op school. I.v.m. de toets (laatste dag) hebben de kinderen van groep 8 dan geen gymnastiek.

Themaweken “Communicatie en Media”
Zoals gebruikelijk staan de laatste 2 weken voor de voorjaarsvakantie bij ons op school altijd in het kader van
een bepaald gezamenlijk thema. Dit jaar hebben we dus voor bovenstaand thema gekozen. Vorig schooljaar
hebben we tijdens de themaweken gewerkt vanuit de meervoudige intelligentie (weet u nog van die
ouderavond? Toen in het teken van Kunst en Cultuur). Zowel de kinderen als de ouders en de leerkrachten
hebben het werken op deze manier als heel positief ervaren, vandaar dat we deze themaweken weer op
dezelfde manier vorm gaan geven! Vandaag en gister zijn de voorbereidingen al gestart…
In deze themaweken over “communicatie en media” zal o.a. het volgende worden gedaan:
- Verkennen van de begrippen Communicatie en Media
- Iedereen neemt van thuis iets mee wat te maken heeft met communicatie en/of media. Deze dingen
worden bekeken en besproken in de klas (en tentoongesteld?).
- Groepswerk vanuit de meervoudige intelligentie (Wil je iets maken of lezen/vertellen/schrijven of
namaken of met natuur of met muziek/dans of over jezelf vertellen of over anderen weten of
uitbeelden)
- Groep 1/2/3 ontwerpen een emoticon (gezichtsuitdrukkingen)
- Groep 4/5 maken een krant/tijdschrift met reportages etc. over deze themaweken
- Groep 6/7/8 volgen een minitraining over veilig internetten
- De Activiteitencommissie organiseert een activiteit voor Valentijnsdag bomvol communicatie en
media!

Op di. 15 februari a.s. is er de feestelijke ouderavond van 19.30 – 21.30 uur !
Vanaf 20.00 uur komt er een gastspreker mevr. Tineke Woudwijk van Ouders en Coo over ‘omgaan met
media’ en wat dat met kinderen doet, onder de titel “Beeldschermkinderen”. Zie hiervoor de aparte
e
uitnodiging op het 3 blad.
Daarnaast wordt verteld wat de kinderen gedaan/gemaakt hebben tot dusver en dat kunt u (tijdens de
feestelijke afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje…)uiteraard ook bekijken.
Dus: zorg ervoor dat u deze avond niet mist!!

Nieuwe leerling
Vanaf volgende week dinsdag begroeten we wederom een nieuwe leerling bij ons op school: Dirk Bouma! Met
Dirk heten we ook weer een ‘nieuw gezin’ welkom binnen onze school. Dirk heeft al even een ochtend
meegedraaid en zal dat morgen nog een keer doen. Fijn dat je bij ons komt Dirk! We hopen dat je je snel thuis
zult voelen bij ons op school.

“Effectieve leertijd”
Eén van de punten waar de inspectie in haar laatste bezoek aan onze school (nov. jl.) op reageerde was het
‘verlies van leertijd’, vooral aan het begin van de ochtend en middag. Nadat de bel klinkt om resp. 8.30 en
13.15 u ben je eigenlijk sowieso al 5 minuten en vaak zelfs wel haast 10 minuten verder voordat iedereen goed
en wel klaarzit in de klas om aan het werk te gaan... Wij als team onderstrepen dit en zijn met haar van mening
dat hier inderdaad iets aan zou moeten gebeuren. We hebben daarom besloten om voortaan aan het begin
van iedere ochtend en iedere middag de bel 5 minuten eerder te laten klinken. Dus resp. om 8.25 u en
13.10 u. De kinderen hebben dan 5 minuten de tijd om goed en wel klaar te zitten in de klas en de lessen
kunnen dan ook direct om 8.30 en 13.15 uur beginnen. Wilt u daar dus in het vervolg rekening mee houden?
Deze ‘nieuwe regeling’ gaat vanaf morgen (2 feb.) in werking.
Daarnaast over ‘schooltijden’ gesproken nog even het volgende:
Te laat op school is niet goed, maar te vroeg op school komen ook niet. ’s Morgens vanaf kwart over 8 en ’s
middags vanaf 1 uur. Dan is er toezicht door de leerkrachten die pleinwacht hebben. Het komt nu voor dat
kinderen ’s middags om kwart voor 1 al op school komen en dan gaan spelen met de kinderen die bij de
opvang zitten onder verantwoordelijkheid van SKF. Dat is dus niet de bedoeling.
Tevens zullen wij ook weer ons best doen om de lessen ook daadwerkelijk om 11.45 en 15.30 uur te laten
eindigen. Er klonk onder u (terecht) dat dat de laatste tijd nogal eens uitloopt…

Luizencontrole
Per abuis is in de vorige nieuwsbrief hier geen berichtgeving over geweest, daar waar dat wel even had
e
gemoeten. Vandaar hierbij alsnog: op de 1 maandag na de Kerstvakantie heeft de controle weer
plaatsgevonden en toen bleken nog een tweetal kinderen niet luizenvrij te zijn…! Deze kinderen zijn een week
later weer gecontroleerd en toen zag het er al weer een stuk beter uit. Reden genoeg om de volgende controle
weer ‘gewoon’ na de komende vakantieweek te doen, dus op maandag 28 feb. a.s. Blijft u het wel goed in de
gaten houden?

Tandarts- en/of doktersbezoek o.i.d.
Geregeld komt het voor dat kinderen onder schooltijd een tandarts- of doktersbezoek o.i.d. moeten afleggen.
e
Er vanuit gaande dat u in 1 instantie uw best doet om dit zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te
realiseren, snappen we vanzelfsprekend dat dit soms gewoon niet anders kan. Wel vinden we het dan prettig
om minimaal een dag van tevoren op de hoogte te zijn van een dergelijk bezoek, zodat we daar rekening mee
kunnen houden. U kunt hiervoor natuurlijk gewoon persoonlijk even bellen of uw kind hier schriftelijk even een
berichtje van meegeven.

Groep 3 voortaan ook vrijdagmiddagen naar school
Het is zover: vanaf komende vrijdag (4 februari) worden de kinderen van groep 3 ook op vrijdagmiddagen op
school verwacht! Ze krijgen dan les van meester Engbert, in combinatie met groep 4/5. En omdat (al sinds
enige tijd) meester Engbert op vrijdagmiddag zowel in groep 4/5 als in groep 6/7/8 een half uur muziek geeft,
krijgen ze dan even les van juf Wieke, die op dat moment in groep 4/5 de les Fries verzorgt.

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

Opbrengst Zendingsgeld januari:

→ € 49,70

Verjaardagen februari:
1 feb.
Jelmer Dijkstra
1 feb.
Hylkje Hibma
7 feb.
Dirk Bouma
12 feb.
Margriet Duiker
12 feb.
Annemarie v/d Put
15 feb.
Minke Hibma
21 feb.
Daan Kiestra
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8 jaar
11 jaar
4 jaar
6 jaar
12 jaar
9 jaar
11 jaar

Geachte ouders / verzorgers,
KNS “De Reinbôge” organiseert in samenwerking met OUDERS & COO een ouderavond
onder de titel

‘Beeldschermkinderen’
Kinderen groeien op met de beeldschermen van televisie, computer en mobiele telefoons.
Ouders hebben vaak geen idee wat hun kinderen daarop zien en wat de mogelijkheden zijn.
Nieuwe begrippen en toepassingen volgen elkaar in snel tempo op. Toch is bijblijven de
enige manier waarop je je kind kunt begeleiden. Je moet wel weten waar het mee bezig is
en waar je afspraken over moet maken. Op deze avond worden ouders interactief en met
behulp van media geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen, de mogelijkheden en
risico’s en over wat je als ouders kunt doen.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond, waarbij u niet alleen
informatie over dit onderwerp krijgt aangereikt, maar ook kunt discussiëren over zaken die u
bezighouden.
Ik hoop u allen tijdens deze avond te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Tineke Woudwijk
Consulent Ouders & Coo

15 februari
19.30 uur
KNS De Reinbôge
Alle ouders

