
AGENDA 

 
 
• Dinsdag 05 november school-

ontbijt 
• Woensdag 6 november staking, 

school gesloten. 
• Woensdag 13 november start 

EU fruit op school. 
• Woensdag 20 november ouder-

gesprekken.  
 
 
 
 

NIEUWS 

 
 
• Nieuwe website 
De ontwikkelingen wat betreft de nieuwe website liggen niet 
stil. In november maken wij als team alvast kennis met de    
nieuwe website en de bedoeling is dat de nieuwe website op     
1 januari 2020 in de lucht komt! 
 
• Schoolontbijt 
Dinsdag 05 november is het gezamenlijke schoolontbijt. Het is 
belangrijk dat iedere leerling: bord, beker en bestek meeneemt 
naar school. Bij voorkeur op maandag 04 november zodat we de 
Rômte van te voren kunnen inrichten. 
 
• Thema verkeer 
Vrijdag 8 november eindigt thema verkeer. Voor groep 3 t/m 8 
betekent dat een fietscontrole. Deze controle wordt door VVN 
uitgevoerd. We starten om 09.00 uur, vergeet je fiets niet mee 
te nemen! 
 
• Staking 6 november 
De leerkrachten van de Reinbôge hebben er voor gekozen om 
woensdag 6 november te staken.  
 
• Sinterklaasfeest 
Op donderdagochtend 5 december a.s. hopen wij dat Sinter-
klaas onze school komt bezoeken. Alle leerlingen zijn deze dag 
om 12.00 uur vrij. 
 
• Ouderbijdrage 
De MR heeft afgelopen maand ingestemd om de ouderbijdrage 
te verhogen naar €30,00 per leerling. In de maand november 
ontvangt u van school een overzicht per gezin. 
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NIEUWS 

 
• Kerstwandeling 

Onze kerstviering op donderdag 19 

december komt te vervallen. Als 

team hebben wij besloten om mee te 

werken aan de kerstwandeling op 

zondagmiddag 15 december 2019. 

Deze kerstwandeling wordt geregeld 

door een groep mensen uit Tjerk-

werd. Juf Fokeline en juf Titia zitten 

namens de Reinbôge in de organisa-

tie. Deze kerstwandeling is voor het 

gehele dorp! U hoort en leest er in de 

volgende nieuwsbrief meer over. Wilt 

u de schoolkalender aanpassen? 

 

NIEUWS 

 

• Thema certificaat Voeding - Eu fruit 
Als school gaan wij dit schooljaar aan de slag met het certificaat 
voeding van de gezonde school. Eén van de mogelijkheden is 
om je in te schrijven voor EU—fruit. Twintig weken lang krijgt 
de school fruit / groente voor alle leerlingen. Deze week heb-
ben wij te horen gekregen dat wij zijn ingeloot. We starten op 
woensdag 13 november met dit project. Dat houdt in dat de 
kinderen op woens-, donder– en vrijdag  geen fruithap (om 
10.00 uur) meer mee hoeven te nemen naar school. Het project 
eindigt op 19 april 2020. Op de genoemde dagen bieden we 
drie soorten fruit aan. Wat we krijgen weten we niet van te vo-
ren, maar we gaan er vanuit dat er voor iedereen wat lekkers 
tussen zit. 
 
• Noodtelefoonnummers doorgeven 

Mocht u nog geen noodtelefoonnummer hebben doorgegeven 

of deze is gewijzigd, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen? 

Dat mag d.m.v. een briefje of via de mail:                                  

reinboge@degreiden.nl   Afgelopen periode konden we ouders 

bij ziekte niet bereiken en dat is voor niemand fijn. 

 
• Koningsspelen  
Op de schoolkalender staat dat wij 24 april 2020 onze Konings-

spelen houden. Dit wordt een week vervroegd, 17 april 2020, 

omdat wij dan o.a. gebruik kunnen maken van leerlingen van 

het Marne. Wilt u dit aanpassen op de schoolkalender?          

Samenvattend ziet het er als volgt uit: 

* 17 april 2020 Koningsspelen. Groep 1-4 is om 12.00 uur vrij en 

groep 5-8 om 14.30 uur. 

* 24 april 2020 is een gewone vrijdag, maar alle groepen zijn 

om 12.00 uur vrij! 
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