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AGENDA
•

Vrijdag 28 augustus eerste dansles voor alle leerlingen

•

Donderdag 3 september tweede
dansles

•

Maandagavond 7 september
schoonmaakavond.

•

Vrijdag 11 september derde dansles

•

Vrijdag 11 september open podium van 16.30-18.00 uur + afscheid
juf Fokeline

•

Maandag 14 september start thema techniek

•

Vrijdag 25 september groep 6-7-8
CSI Bolsward (techniek) onder
voorbehoud

NIEUWS
Corona maatregelingen
Door de Corona maatregelingen zijn wij genoodzaakt om onze informatiemiddag niet door te laten gaan. Tevens hebben wij besloten dat
er geen ouders bij onze dansvoorstelling aanwezig zijn.
Afscheid juf Fokeline
Het afscheid van Fokeline vindt plaats op 11 september van 16.3018.00 uur. De kinderen worden om 16.30 op school verwacht. Helaas
hebben wij moeten besluiten om dit afscheid en de dansvoorstelling
zonder ouders uit te voeren. We gaan nog kijken naar de mogelijkheden om het te filmen. Ouders worden om 17.30 uur op school verwacht en kunnen dan afscheid van juf Fokeline nemen. Meer info
volgt later in een aparte mail.
Samenwerking CBS de Oerdracht
Aan het einde van afgelopen schooljaar zijn wij benaderd om te kijken of wij meer kunnen samenwerken met CBS de Oerdracht in Exmorra. De laatste jaren gingen wij al samen met elkaar op schoolreisje om de kosten zo laag mogelijk te houden. In het team is positief
gereageerd op deze vraag. Op dit moment staan er twee activiteiten
gepland waar de bovenbouw van de Oerdracht en de bovenbouw van
de Reinbôge samen worden gevoegd. Wij onderzoeken of wij ook
samen de gymlessen kunnen verzorgen, hierbij zijn wij ook afhankelijk van de gemeente i.v.m. het busvervoer. Wordt vervolgd.
Vanaf 14 september tot aan de herfstvakantie hebben wij op beide
scholen project techniek gepland. We hebben met elkaar afgesproken
dat wij één dag samen aan dit project gaan werken. Groep 3-4-5
(Reinbôge) gaat dan naar de Oerdracht en groep 6-7-8 (Exmorra)
komt bij ons op school. Dit zal van 11.30-13.45 uur zijn. De exacte
invulling wordt verder uitgewerkt.
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Vakantierooster 2020-2021 (herhaling)

Donald Duck Samen Tegen Voedselverspilling
In de week van 1 t/m 7 september organiseert het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit een tweede
verspillingsvrije week. Met de Donald
Duck willen we hier aandacht aan besteden. Het is belangrijk dat wij waardering
hebben voor voedsel en degene die het
voedsel produceren.

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

12-10-2020
21-12-2020
22-02-2021

16-10-2020
01-01-2021
26-02-2021

Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

02-04-2021
03-05-2021
13-05-2021
23-05-2021
12-07-2021

05-04-2021
14-05-2021
13-05-2021
24-05-2021
20-08-2021

Extra vrije (mid)dagen (herhaling)

Nieuwe boompjes
Vorige week kregen wij te horen dat
15.000 perenbomen een nieuw huis
zochten. Juf Yke heeft voor ons 5 perenbomen weten te bemachtigen.

•

Donderdagmiddag 22 oktober 2020 zijn de leerlingen 12.00
uur vrij

•

Vrijdag 13 november 2020

•

Maandagmiddag 15 maart 2021 zijn de leerlingen 12.00
uur vrij

•

Vrijdag 25 juni 2021

•

Vrijdag 9 juli 2021

Ouderhulplijst
Deze week zijn de ouderhulplijsten uitgedeeld. Zou u deze uiterlijk
donderdag 3 september ingevuld weer willen inleveren? Met elkaar
hopen we er zo een mooi en goed schooljaar van de maken.
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Kalender

Schoonmaakavond 7 september a.s.
Maandagavond 7 september organiseert
de OR de jaarlijkse schoonmaakavond.
Starttijd: 19.00 uur. Iedereen is welkom
om te helpen.

De schoolkalender is gisteren uitgedeeld. Gedurende het schooljaar
kan er het één en ander wijzigen of bijkomen. Deze worden via de
nieuwsbrief met u gecommuniceerd.

Mailadressen teamleden:

Schoolbibliotheek
Elke maandag mogen de leerlingen op
school boeken ruilen. Gedurende deze
dag gaat juf Geertina met de leerlingen
naar de schoolbibliotheek.

Linda de Boer
Ida de Groot
Bernd Brugman
Elske Kuipers
Anneke Sieperda
Titia Rinia
Yke Bontekoe

Volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 25 september 2020

Bezoekadres: Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd

School tel.: 0515—57 98 13

reinboge@degreiden.nl
idahallema@degreiden.nl
berndbrugman@degreiden.nl
elskekuipers@degreiden.nl
annekesieperda@degreiden.nl

titiabekkema@degreiden.nl
ykebontekoe@degreiden.nl
ib.reinboge@degreiden.nl

Johanna Popkema - van Bolhuis

johannapopkema@degreiden.nl

Geertina Nota

geertinanota@degreiden.nl

Jesina Visser

Schoolschoonmaakster
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