
AGENDA 

 
 
* Dinsdag 29 september MR vergadering 
 
* Vrijdag 2 oktober start gymnastiek in 
de sporthal in Parrega.  
 
* Thema techniek is gestart! 
 
* Donderdagmiddag 22 oktober zijn alle 
leerlingen om 12.00 uur vrij. 
 
* Woensdag 28 oktober komt Mama Ma-
scha langs en krijgen alle leerlingen een 
workshop. 
 
* Margedag vrijdag 13 november 2020, 
alle leerlingen vrij 
 
* SKG dienst op zondag 7 maart 2021 

 

 

Nieuwe leerling 

Jorrit, welkom bij ons op school. Wat fijn 

dat jij er bent. We wensen jou een hele 

fijne schooltijd toe. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

NIEUWS 

 
 
Corona maatregelingen 
Tot nu toe lukt het om invallers te vinden, we zitten met z’n allen in 
een rare periode. Afgelopen week heeft u de beslisboom ontvangen. 
Als school doen wij geen uitspraak of leerlingen wel of niet mogen 
komen. Dit laten wij aan de huisarts en GGD over. Wel doen we een 
dringend beroep op u: mocht u twijfelen of geen goed gevoel hebben 
over de ziekteverschijnselen van uw kind neem contact op met het 
GGD en breng uw zoon/dochter niet naar school. 
 
Onderwijs op afstand en Teams  

We hopen het uiteraard niet, maar als we onverhoopt toch opnieuw 
de school moeten sluiten vanwege Corona, dan willen we er voor zor-
gen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan blijven gaan. Om 
hier voor te zorgen hebben wij als team een aantal afspraken ge-
maakt. Dit protocol wordt volgende week dinsdag in de MR bespro-
ken en is daarna op de website te vinden. In dit protocol kunt u o.a. 
lezen dat we voor het onderwijs op afstand gebruik gaan maken van 
het programma Teams. Iedere leerling heeft een eigen account. Als 
het goed is hebt u afgelopen week een mail hierover ontvangen met 
daarbij een kort instructiefilmpje voor het aanmaken van het eigen 
account voor Teams. Lukt het niet, dan horen wij dat graag. 

 
Ventilatie 

Ventileren in basisscholen is erg belangrijk. De laatste tijd is hier in de 
media extra aandacht voor geweest. Wat betreft de ventilatie bij ons 
op school: Er is niet sprake van een re-circulatiesysteem. Wij hebben 
een WTW-installatie (er zijn twee gescheiden systemen). In deze 
ruimtes is een continue toevoer van frisse buitenlucht en een gelijktij-
dige afvoer van vervuilde binnenlucht (balansventilatie). De filters 
worden regelmatig gecontroleerd en eventueel vervangen. Tevens 
openen wij regelmatig de ramen en deuren voor extra frisse lucht. 
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NIEUWS 

 

Gouden weken 
De eerste weken 
van een nieuw 
schooljaar noemen we de Gouden We-
ken. In deze weken staat de groepsvor-
ming centraal. Een positief groepskli-
maat is een belangrijke voorwaarde om 
tot leren te komen. Daarom besteden 
we daar veel aandacht aan. Samen spe-
len en werken, elkaar (opnieuw) leren 
kennen en vertrouwen, de regels en af-
spraken op school met elkaar bedenken 
en afspreken, allemaal zaken die in deze 
weken aan de orde komen. Op Klasbord 
hebben jullie al verschillende foto’s kun-
nen zien van activiteiten in de Gouden 
Weken. 
 

GFT container  

Als school hebben we weer een GFT con-
tainer. Deze hebben wij ontvangen van 
de gemeente Súdwest-Fryslân, daarbij 
krijgen wij 50% korting op ons abonne-
ment op Groen Doen, het NME-netwerk 
van onze gemeente. De gemeente heeft 
er veel voor over dat ook scholen weer 
het afval kunnen scheiden! We kunnen 
de kinderen vanaf heden weer bewust 
maken van het scheiden 
van afval. In elk klaslokaal 
staat weer een kleine af-
valbak voor het GFT-
materiaal. 

 
 

 

NIEUWS 

 
 

Schoonmaak buitenkant van de school 

Bij deze wil ik namens het team, alle ouders bedanken die mee heb-

ben geholpen om de buitenkant van onze school schoon te maken! 

 
Techniek 
Vanaf 2020 zijn basisscholen in Nederland verplicht om wetenschap 
en techniek aan te bieden op school. Dit is belangrijk omdat de maat-
schappij een steeds grotere kennis van wetenschap en techniek 
vraagt. Techniek is overal om ons heen en kinderen vinden dat van-
zelfsprekend. Bij techniek gaat het om een onderzoekende en pro-
bleemoplossende houding. Leerlingen ontwikkelen daarmee de zoge-
naamde 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch den-
ken en samenwerken en ict-geletterdheid. Techniek is niet alleen een 
apart vak, het zit ook verweven in verschillende vakken, zoals taal, 
rekenen, crea, aardrijkskunde en geschiedenis.  
Op de Reinbôge gaan we dit schooljaar ook meer met techniek aan de 

slag. Onze stichting, CBO De Greiden, heeft een techniekmethode 

aangeschaft die rouleert op de scholen. Wij hebben deze techniekdo-

zen tot de herfstvakantie. Tevens gaan de leerlingen van de boven-

bouw deze maand 2x naar een workshop techniek van Technolab. Op 

vrijdag 25 september is er een workshop waarin op spannende wijze 

onderzoek centraal staat en op woensdag 30 september gaat het 

over Techniek en toekomst. De kinderen van de bovenbouw gaan 

samen met de  leerlingen van de Oerdracht uit Exmorra. Dit school-

jaar gaan wij meer met elkaar optrekken en afgelopen dinsdag was de 

aftrap. Groep 3-4-5 werd naar de Oerdracht gebracht en de kinderen 

uit groep 6-7-8 van de Oerdracht kwamen bij ons op school. Eerst was 

het wat onwennig, maar aan het einde van de dag waren de eerste 

vriendschappen gesloten.  
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NIEUWS 

Bereikbaarheid 

Soms gebeurt het dat een kind onder 
schooltijd ziek wordt of dat er iets voor-
valt waarbij contact met een ouder of 
verzorger van de leerling nodig is. Mis-
schien zijn er wijzigingen t.o.v. vorig 
schooljaar. Wilt u wijzigingen doormailen 
aan school (reinboge@degreiden.nl)?  
Dan zorgen wij dat alles voor dit school-
jaar weer compleet en actueel is. 

 
 
Schoolgids 2020-2021 
Ieder schooljaar maken we een school-
gids. In de schoolgids van de Reinboge 
staat veel informatie over de school. De 
schoolgids wordt ieder jaar opnieuw 
vastgesteld door de medezeggenschaps-
raad. De nieuwe schoolgids staat op de 
website. Een papieren versie is op school 
verkrijgbaar. 

 

Gezonde school Voedingsbeleid 
In de bijlage vindt u de aangepaste versie 
van ons voedingsbeleid. Tevens staat 
deze op de website geplaatst. 

 

Margedag 13 november 2020 

Op vrijdag 13 november zijn alle leer-
lingen vrij. Deze dag is eerder wel via de 
nieuwsbrief met u gecommuniceerd, 
maar niet op de schoolkalender aange-
geven. Noteert u deze dag op de school-
kalender? 

 
 

NIEUWS 

 
Afscheid juf Fokeline 

Wat hebben wij genoten van het prachtige afscheid van juf Fokeline. 
In de bakfiets onder de versierde bogen door, in de grote zaal allerlei 

dansoptredens voor juf Fokeline en later nog het gepaste afscheid 
van ouders op afstand. Fijn dat iedereen zich aan de opgestelde Coro-
na regels heeft gehouden. Binnenkort ontvangt u een link met de lip-

dub en de dansoptredens. 
 
 

Werkwijze JGZ op de basisschool 
In de bijlage vindt u extra uitleg wat betreft de schoolonderzoeken 
voor groep 2 (en3) en groep 7 (en 8). Aankomend schooljaar zal het 
anders zijn dan anders. 
 
 

Beeldmateriaal 
Alle ouders hebben vorig schooljaar het formulier beeldmateriaal in-
gevuld. Op dit formulier kon u aangeven of u bezwaar had tegen het 
plaatsen van foto’s in de schoolgids / schoolbrochure en de openbare 
website. Mocht u uw keuze willen wijzigen dan horen wij dat graag 
via de mail: reinboge@degreiden.nl  
Als team hebben wij besloten geen foto’s in het fotoboek (achter een 
wachtwoord) op de website te plaatsen. Nieuws en foto’s worden via 
Klasbord en / of de nieuwsbrief met u gedeeld. Mocht u bezwaar 
hebben dat uw kind(eren) met een foto op Klasbord komen te staan, 
dan horen wij dat graag. Begin oktober zullen wij voor ons zelf een 
overzicht maken. Hebt u geen bezwaar dan hoeft u geen actie te on-
dernemen. 
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NIEUWS 

Zwangerschap  

Juf Johanna is in verwachting.  

De tijd tussen de herfst– en kerstvakan-

tie gebruiken wij om een geschikte inval-

ler te vinden die haar taken kan overne-

men. 

 

Gym in de sporthal 

Volgende week vrijdag gaan wij weer 

met de bus naar de sporthal in Parrega. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon / doch-

ter geschikte gymkleding en schoeisel 

meeneemt? Juf Melanie zal onder toe-

zicht van juf Ida de gymlessen verzor-

gen., maar dat is niet alles. Ook de leer-

lingen van van groep 3 t/m 8 gaan mee 

met de bus naar Parrega. Onze groep 3-4

-5 wordt uitgebreid met 9 leerlingen van 

CBS de Oerdracht. Groep 6-7-8 wordt 

uitgebreid met 6 leerlingen.  

 

Project Fyftjin en fierder 
Donderdag 1 oktober wordt er van groep 
6 een foto gemaakt. Zij zullen jureren bij 
dit project. Op de website: 
www.fyftjin.nl vindt u meer informatie. 

 

 

 

 
 

NIEUWS 

 
We zijn dit schooljaar met nieuwe methode voor Taal en Spelling 

begonnen in groep 4 t/m 8:  
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De 
bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangs-
punt. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de 
taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie 
of publicatie.  
• Opbrengstgericht werken  

• Levensechte bronnen  

• Beproefde spellingmethodiek  
 
Opbrengstgericht werken 
In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen 
de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze ken-
nis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan 
de slag. Een goede voorbereiding voor later.  
 
Levensechte bronnen 
Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook 
buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol 
eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, 
maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch. 
 
De eerste indrukken van de collega’s zijn zeer positief. Ook leerlingen 
geven positieve feedback. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 oktober 2020 
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