
AGENDA 

 

 

* Vrijdag 28 oktober start binnen gym     

groepen 3-8 

*Maandag 31 oktober OR vergadering 20.00 

uur 

* Dinsdag 8 november schoolontbijt 

* Woensdag 9 november start inschrijving 

oudergesprekken op Klasbord 

* Dinsdag 15  november finale voorleeskam-

pioen en MR vergadering 

* Week 45 start verkoop online actie speel-

toestel t/m 22 november a.s. 

* Week 47 oudergesprekken 

* Wijziging: 10 maart 2023 meester en 

juffendag i.p.v. 17 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op   

donderdag 24 november 2022  

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

De klok gaat dit weekend weer een uurtje achteruit, het najaar is gestart en 

de dagen worden korter. Op de Reinbôge zitten we niet stil. Aankomende 

periode staan er allerlei activiteiten gepland zoals: schoolontbijt, Sint    

Maarten, Sinterklaasfeest en Kerst. Ook de eerste oudergesprekken vinden 

in november plaats. Dit jaar gaat dat wat anders dan anders. Ouders krijgen 

de mogelijkheid om op verschillende momenten/dagen van de week zich in 

te schrijven via Klasbord. Elke leerkracht geeft op zijn/haar werkdagen via 

Klasbord aan wanneer hij/zij beschikbaar is. Op deze manier verspreiden we 

de druk om alle gesprekken op 1 dag te houden.  

 

Draaiboek Corona (herhaling) 

Voor de herfstvakantie hebben wij het draaiboek corona CBS de Reinbôge 

ontwikkeld. De MR heeft ingestemd met het specifieke gedeelte over onze 

school.  In dit draaiboek geven wij aan wat voor extra maatregelen we     

nemen in welke situatie. Naast specifieke regels van de Reinbôge gelden er 

ook regels vanuit CBO de Greiden en op landelijk niveau.  

U hebt het draaiboek per mail ontvangen en hij staat ook op de website. 

Voor iedereen in Nederland geldt nog steeds: heb je klachten die bij corona 

passen? Blijf thuis en doe een (zelf)test. Is de testuitslag negatief? Dan mag 

je naar school. Blijven de klachten en heb je getest met een zelftest? Dan is 

het advies om 24 uur later nog een zelftest te doen.  

Een kind testen op het coronavirus is niet altijd fijn, soms kiezen ouders er 

ook voor een kind niet te testen. Wordt een kind niet getest, terwijl dit wel 

het advies is? Dan mag het kind weer naar de school als het 24 uur klachten-

vrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag het kind 7 dagen nadat de klach-

ten begonnen zijn weer naar de kinderopvang of school. Op onze website 

vindt u de laatste beslissingsboom. Deze kunt u gebruiken als u twijfelt of uw 

zoon/dochter wel of niet naar school toe mag. Op school liggen zelftesten 

voor alle leerlingen. Mocht u een aantal willen ontvangen dan kunt u dat bij 

de leerkracht aangeven. 
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NIEUWS  

CBS de Reinbôge tekent voor een nieuw klimrek 

Van 24 oktober 2022 tot en met 22 november 2022 gaat onze school een Tekenfundactie houden voor een 

nieuw klimrek. Alle kinderen gaan in de les hun allermooiste kunstwerk tekenen, schilderen of krijten.  

Dat werkstuk wordt vervolgens op allerlei leuke gebruiksartikelen aangeboden aan familie en vrienden, en de 

opbrengst gaat naar school!  

Wat deze actievorm extra speciaal maakt, is dat de verkoop verloopt via persoonlijke webshops die Tekenfund 

voor ieder kind afzonderlijk maakt. Onze leerlingen hoeven dus niet langs vreemde deuren of met geld over straat. 

Ook voor donateurs is de methode fijn. Zij kunnen in alle rust thuis een keuze maken uit al die fraaie kinderkunst. 

Afrekenen gaat veilig met iDeal of creditcard.  

Nieuw klimrek 

De school heeft nieuw klimrek als spaardoel gekozen omdat deze aan vervanging toe is, maar we willen met het 

geld het gehele plein nog aantrekkelijker maken. 

We hopen dan ook van harte dat zoveel mogelijk familieleden, vrienden, buren en kennissen een bestelling willen 

plaatsen. De kindertekeningen worden aangeboden op ruim vijftien producten zoals o.a. koffiemokken, boterham-

trommels, placemats en wenskaarten, maar ook koelkastmagneten, een puzzel, memoryspel en wandversieringen 

zijn in de webwinkels verkrijgbaar. Er is echt voor elke smaak en elk budget wel iets te vinden.  

Gratis wenskaart voor ieder deelnemend kind 

Ieder deelnemend kind krijgt sowieso een gratis dubbele wenskaart van de eigen tekening, ongeacht de verkopen. 

Zo blijft de actie voor iedereen leuk. Als opa en oma, tante, oom of buurvrouw echter een of meerdere producten 

in jouw eigen webshop bestellen, is dat natuurlijk wel de kroon op het werk. Voor de topverkopers zijn er zelfs  

leuke extra prijsjes. Het allermooiste moment komt ongeveer twee weken na de actie; dan krijgen de kinderen de 

bestellingen mee op school en kunnen ze deze vol trots zelf aan hun ‘fans’ overhandigen.  

Onze actie eindigt op dinsdag 22 november 2022 dan sluiten de kinderwebshops en weten we wat onze inspan-

ningen hebben opgebracht. We houden u op de hoogte!    
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NIEUWS  

 
Nieuws Ouderraad 
Wij willen als ouderraad u graag eens een klein kijkje meenemen in wat doen voor school. Onze vergaderingen 
zijn  elke 2e maandag na een vakantie. Wij overleggen dan met school wat er bijvoorbeeld in dat seizoen aan bod 
komt. We starten altijd met het schoonmaken buitenom van school waar we altijd veel ouders als hulp hebben. 
Daarna zijn we bezig met het ondersteunen met de inkomst van Sinterklaas en kerst denk daarbij aan boodschap-
pen doen, aankleding en kado's inkopen. In het nieuwe jaar gaat het om de ouderavond, meester en juffendag, 
Pasen, 4 mei. We helpen meedenken met school en zo nodig het uitvoeren daarvan. Als afsluiting is natuurlijk het 
afscheid van groep 8 waar wij als ouderraad ook altijd een stukje doen.  

Het is altijd erg leuk om te helpen en meedenken met school. Dus lijkt het je ook leuk kom gerust eens lang. 

Groeten de ouderraad (Jurjen, Sjors, Lisette, Elske en Hinke) 
 
 

Gezonde school 

Als school hebben we ons voedingsbeleid herzien. De nieuwste versie staat op de website.  

 

Batterijen Battle 
In de week van 7 november—25 november doen wij mee aan de batterijen battle. Dit is een duurzame strijd tus-
sen basisscholen in Nederland. In drie weken tijd proberen we zoveel mogelijk batterijen in te zamelen, waarop wij 
als school spetterende prijzen mee kunnen winnen. Waardevolle metalen in de lege batterijen worden gerecycled. 
Helpt u ons mee? Batterijen kunnen worden ingeleverd op school of geeft u ze aan één van onze leerlingen mee?  
Voor deze actie mogen uitsluitend de volgende huishoudelijke batterijen worden ingeleverd: 

• AA batterijen 

• AAA batterijen 

• 9-volt batterijen 

• C batterijen 

• D batterijen 

• Knoopcel batterijen 
 

Vooraf inleveren is geen enkel probleem.  

We hopen op een grote opbrengt! 
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