
AGENDA 

• Maandag 6 september start thema 
verkeer 

 

• Maandag 13 september Schoonmaak-
avond 

 

• Woensdag 15 september school-
korfbal 

 

• Donderdag 16 september schoolfoto-
graaf 

 

• Vrijdag 17 september groep 4-5 vleer-
muissafari 

 

• Vrijdag 17 september komt kinderjury 
bij elkaar 

 

• Vrijdag 24 september Verkeersflits 
voor alle leerlingen 

 

• Dinsdag 28 september alle leerlingen 
vrij 

 

• Vrijdag 1 oktober start binnen gym-
nastiek in Parrega groepen 3-8 

 
 

 
 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 

oktober 

 
 
 

NIEUWS 

 
De vakantie zit erop en wat is het fijn om te zien dat een ieder het schoolse 

leven zo weer op pakt. Op dit moment zitten 35 leerlingen op de Reinbôge 

en zijn we per 1 augustus jl. gefuseerd met de basisschool in Exmorra. Het 

totaal aantal leerlingen komt dan op 47. Er verandert voor ons weinig, wel 

willen we met de verschillende themaweken de samenwerking opzoeken. 

Ook gaan we weer samen naar gym in Parrega. Vanaf februari 2022 komen 

er nog een aantal nieuwe leerlingen in de instroomgroep.  

Aankomende maand staan er vele activiteiten op de agenda. We vinden het 

dan ook erg fijn dat er weer ruimte is voor de scholen om o.a. excursies op 

te pakken.  

De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we de Gouden weken, 

waarvan de eerste 6 weken belangrijk zijn voor de groepsvorming. Een goed 

begin is het halve werk. Het proces van groepsvorming start na een zomer-

vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar 

en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch 

klimaat in de klas te creëren. In de klas wordt extra ingezet op de Kanjer re-

gels, hoe ga je met elkaar om, wat moet je doen als er is gebeurd wat jij niet 

wilt, maar ook worden er volop spelletjes gespeeld om van de 

groep één groep te maken.   

 

Klasbord 

Klasbord is ondertussen door alle ouders geïnstalleerd en wordt ingezet als 

communicatiemiddel. Ook kunt u als ouder(s) berichten sturen naar de leer-

krachten. Absentiemeldingen niet via Klasbord maar graag ‘s morgens even 

bellen naar school: 0515-579813 

 

Schoolkalender  

Binnenkort ontvangen alle ouders de nieuwe schoolkalender met data die al 

bekend zijn. In de loop van het schooljaar kunnen er nog activiteiten worden 

toegevoegd, deze zullen we in de nieuwsbrief noemen zodat u ze zelf kunt 

noteren op de schoolkalender.   
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NIEUWS  
 

Voorstellen  

Beste ouders,  

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Tseard Dijkstra en ik ben 29 jaar. Samen met mijn va-

der woon ik in Bolsward. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op mbo niveau 4. Dit is mijn 

tweede leerjaar, dat tevens mijn afstudeerjaar is. Hiervoor ben ik 6 jaar werkzaam geweest als 

productiemedewerker bij wasserette Rentex te Bolsward.  

Mijn favoriete bezigheden zijn drummen, series kijken en gamen. Dit schooljaar ben ik op 

maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig om Meester Bernd van groep 6-7-8 te assisteren. We 

gaan er een geweldig en een mooi schooljaar van maken! 

  

Graag tot ziens,  

Tseard 

Beeldformulier  
Volgende week ontvangen alle ouders het beeldformulier waarop zij toestemming geven voor verschillende zaken. Wilt u dit 
formulier uiterlijk vrijdag 10 september weer mee terug geven naar school.   

 
Ouderhulplijst 
We hebben nog niet van alle ouders het formulier ontvangen. Wilt u deze zo spoedig mogelijk meegeven naar school. 

 
Schoonmaakavond maandag 13 september 
In overleg met de OR is de jaarlijkse schoonmaakavond op maandag 13 september a.s. gepland. Het gaat qua schoonmaak om 
de buitenkant van de school inclusief alle ramen. Graag een emmer en zeem meenemen naar school. Starttijd 19.00 uur. We 
hopen dat zoveel mogelijk ouders komen helpen. 
 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 16 september komt de schoolfotograaf langs. Hij start om 08.30 uur met het maken van foto’s van broer(s)-zus
(sen) die nog jongere broertjes–zusjes hebben die nog niet bij ons op school zitten. Voor ons is het wel handig om te weten of 
u hier gebruik van wilt maken. U kunt dit aan Linda doorgeven via Klasbord of per mail: reinboge@degreiden.nl.  

 
Fijftjin en fierder 
Vrijdag 17 september komt de kinderjury (alle leerlingen uit groep 7) bij elkaar om een winnaar te kiezen. Spannend! 
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