
AGENDA 

 

Ouderavond 
Maandag 22 november 
ouderavond thema 
“Smaakt naar meer”. 
Starttijd: 19.15 uur 
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over 
dit onderwerp. 

 
 

 

Hoera een dochter 

Donderdag 16 september is juf Elske beval-

len van een dochter genaamd Lieke Marije. 

Het gaat goed met juf Elske en dochter Lieke. 

Wilt u juf een kaartje sturen dan kan dat 

naar: 

Familie Kuipers 

De Kling 4 

8651 CK IJlst 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 

29 oktober 2021 

 

 
 
 
 

NIEUWS 

 
 

Klasbord 

Bij activiteiten en oudergesprekken gaan wij Klasbord inzetten. We merken 

als team, maar horen dat ook van ouders dat meldingen niet altijd goed wor-

den weergegeven. Klasbord is hiervan op de hoogte en wij hopen dat de 

problemen snel worden opgelost. 

 

Schoolkalender  

De schoolkalender 2021-2022 is ondertussen uitgedeeld. 

 

Thema verkeer 

De hele maand september stond in het teken van verkeer. Op vrijdag 24 

september hadden wij verkeerslessen op school “Verkeersflits”. Voor iedere 

groep meerdere lessen over verkeer en wat was dat een succes! Fietsen op 

het schoolplein, oversteek les op het plein, les over de dode hoek in de echte 

spelersbus van FC Heerenveen, maar ook te snelheid werd gemeten waarbij 

we wel kunnen concluderen dat er vaak te hard wordt gereden op de Walta-

weg. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde en leerzame ochtend. 

 

Thema techniek en Kinderboekenweek 

De eerste weken van oktober staan in het teken van techniek en de Kinder-

boekenweek. Beide thema’s lopen wat in elkaar over, maar dat is geen enkel 

probleem. 

 

Ziekmeldingen, tandarts en dokter 

Ziekmeldingen ontvangen wij graag tussen 8.00-8.30 

uur. Wat betreft tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek 

en dergelijke verzoeken wij u deze afspraken zo veel 

mogelijk na schooltijd te plannen. Lukt dat niet meld 

dit via Klasbord of bel even naar school. Voor ander 

verlof kunt u het verlofformulier gebruiken. Deze vindt 

u samen met het handboek verlof op de website 

www.reinboge.degreiden.nl  
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NIEUWS  
 
Studiedag 28 september jl. 
Afgelopen dinsdag waren alle leerlingen vrij en zijn wij als team samen met Beja van Cedin aan de slag gegaan met 
‘Kindgesprekken’. Het onderwerp kindgesprekken past goed bij de school, maar ook bij ons portfolio. Wij vinden dit dan ook 
erg waardevol. Met elkaar hebben wij afgesproken dat we in de praktijk gaan oefenen, tevens houden wij met elk kind een 
kindgesprek over de portfoliomap en de talentenkaart. De talentenkaart is een nieuw onderdeel (afkomstig van IEP lvs) wat 
twee keer per jaar terugkomt in de portfolio van groep 3-8. Op de talentkaart is te zien hoe het kind over zichzelf denkt en hoe 
hij/zij werkt en wat eventuele leerpunten zijn. De middag stond in het teken van IEP lvs. Vorig jaar hebben we IEP lvs uitgepro-
beerd en aan het einde van het schooljaar besloten dat wij gaan overstappen van Cito naar de IEP. Dinsdagmiddag hebben wij 
gebruikt om gezamenlijk de e-learning te maken, afspraken vast te leggen en puntjes op de i te zetten. We kunnen dan ook 
terugkijken op een inspirerende studiedag. 

 

Beeldformulier  
Een aantal ouders hebben nog niet het beeldformulier ingevuld en ingeleverd. Deze ouders ontvangen vandaag een mail. Wilt 
u dit formulier volgende week inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).  

 

Schoonmaakavond maandag 13 september 

Wat een verschil, het was dan ook duidelijk zichtbaar dat jullie als ouders hard hebben 
gewerkt om de school weer te laten stralen. Nogmaals bedankt! 
 
 

Fijftjin en fierder 

Vrijdag 17 september kwam de kinderjury bij elkaar om de winnende tekst te kiezen. Wat was het spannend! Fijn dat wij als 
school ook onze bijdrage konden leveren aan dit mooie project. De bedoeling is dat het kunstwerk aankomende winter wordt 
geopend en wat zal het toch mooi zijn dat dit tegelijkertijd met een Elfstedentocht kan plaatsvinden… 
 

Bomen 

Het is u vast al opgevallen maar er zijn een aantal bomen verwijderd. De bomen waren gespleten 
en bij harde wind konden ze omvallen. Fijn dat Broer, Iwan (conciërge CBO de Greiden) hierbij wil-
de helpen.  
 
Straatvoetbal groepen 6-7-8 

Dinsdag 21 september hebben de ouders van groepen 6-7-8 een mail ontvangen van het beweeg-
team dat de kinderen mee kunnen doen aan het straatvoetbal. Dit wordt buiten school georganiseerd. Opgeven kan tot 4 ok-
tober a.s. 
 

Binnen gym in Parrega 
Vanaf vandaag gaan de leerlingen van groep 3 tot en met 8 naar de sporthal in Parrega om te sporten. Bus maatschappij Veen-
stra verzorgt dit schooljaar het busvervoer. Ook dit jaar sluiten de leerlingen van CBS de Oerdracht bij ons aan. Denk u aan 
juiste schoeisel en gymkleding? 
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