
AGENDA 

 
• Op de kalender staan onjuiste  

vergaderdata van de MR. Juiste 

data zijn: 24 november 2020,         

2 februari, 6 april en 22 juni 2021 

• Donderdag 5 november schoolont-

bijt 

• Dinsdag 10 november en donder-

dag 12 november oudergesprek-

ken  

• Vrijdag 13 november zijn de  leer-

lingen niet vrij. 

• Vrijdag 20 november voorstelling 

groep 6-7-8 onder voorbehoud 

• Donderdag 17 december groep     

1-2 ’s middags vrij om 12.00 uur 

• Donderdag 17 december 

kerstfeest op school  

• Maandag 14 juni 2021 zijn alle 

leerlingen vrij  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NIEUWS 

 
 
Corona maatregelingen 
Op dit moment zitten we volop in de tweede Corona golf en weten 
we nog niet of het kabinet nog met andere maatregelingen gaat ko-
men. Afgelopen weekend kregen wij te horen dat één van onze leer-
lingen is besmet. Dit raakt je als school en we leven dan ook  met het 
gezin mee.  Ook andere gezinnen die in quarantaine zitten wensen we 
veel sterkte. 
 
Als school hebben wij besloten om zoveel mogelijk activiteiten te an-
nuleren tot en met december 2020. Mocht er wel een activiteit door-
gaan en wij hebben vervoer nodig dan is het verplicht dat de 
chauffeur een mondkapje draagt. Op school liggen eventueel weg-
werpmondkapjes.  
  

 

Schoolontbijt 
Donderdag 5 november starten wij met een gezamenlijk schoolont-
bijt. Wilt u uw zoon / dochter woensdag 4 november alvast een be-
ker, bord en bestek in een aparte plastictas meegeven? 

 
 
Schoolfruit 
Dit schooljaar zijn wij wederom ingeloot voor het uitdelen van school-
fruit op school. Het schoolfruit wordt op dinsdag op school geleverd 
en alle leerlingen eten op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op 
school. Elke dag worden er drie soorten fruit / groente aangeboden, 
zodat er altijd wel iets bij zit wat leerlingen lekker vinden. Helaas kan 
het voorkomen dat we niet genoeg hebben of dat een fruitsoort nog 
niet voldoende rijp is (bijvoorbeeld peren). Wij zullen u dan in een 
klasbord bericht vragen om de volgende dag zelf voor fruit te zorgen. 
In de praktijk zal het dan om de vrijdag gaan. Woensdag 11 november 
krijgen de leerlingen voor het eerst fruit van school. 
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NIEUWS 

 
 
Oudergesprekken 
Op donderdag 12 november staan de oudergesprekken gepland. Vanwege alle corona maatregelingen hebben wij 
besloten dat we de oudergesprekken gaan verdelen over twee middagen, namelijk op dinsdagmiddag 10 novem-
ber en donderdagmiddag 12 november van 16.00-17.30 uur. Het zijn facultatieve gesprekken. Dat betekent dat het 
geen verplichte gesprekken zijn. Ouders kunnen via de mail aangeven of zij graag een gesprek willen, maar het  
verzoek kan ook van de leerkracht zelf komen. U kunt zich tot en met a.s. maandag 2 november aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: reinboge@degreiden.nl  Dinsdag 3 november ontvangt u per mail het rooster,           
onderling ruilen is toegestaan, geef dit dan wel aan de leerkracht door. 
 
 

Huisbezoeken groep 3 
De geplande huisbezoeken voor groep 3 in de maand november gaan vanwege alle corona maatregelingen niet 
door. Ouders van groep 3 kunnen zich opgeven voor de oudergesprekken op school indien zij dat wensen.  
 
 

Sinterklaas op CBS de Reinbôge 
Helaas zal het sinterklaasfeest op CBS de Reinbôge er dit jaar anders uitzien. 
Vanwege alle corona maatregelingen hebben wij besloten om geen Sinter-
klaas en pieten van buitenaf de school binnen te halen. Wij realiseren ons dat 
dit erg jammer is, maar op dit moment zitten wij in een tweede corona golf en 
moeten wij keuzes maken. Deze keuze betekent niet dat wij het feest niet op 
school vieren! De groepen 6-7-8 maken ook dit jaar (thuis) een surprise voor 
een klasgenoot. Natuurlijk hopen wij ook dat de goedheiligman dit jaar       
cadeautjes achterlaat voor de leerlingen van groep 1 t/m 5. Met z’n allen gaan wij er een mooi feest van maken! 
U ontvangt later meer informatie. 

 
 
Kerstfeest donderdag 17 december  
Dit schooljaar zouden wij onze kerstviering in de kerk vieren. Vanwege alle Corona maatregelingen hebben wij  
besloten om dit aan te passen. Op donderdag 17 december gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de gehele dag 
naar school (8.30-14.30 uur). De leerlingen van groep 1-2 zijn om 12.00 uur vrij. Om 
17.00 uur worden alle leerlingen op school verwacht voor het kerstdiner en de    
kerstviering. Dit zal zonder ouders zijn. U ontvangt later meer informatie. 
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Taal4Daagse (extra bijlage) 

Na het succes van Zomerschool SWF organiseren we in de kerstvakantie de Taal4Daagse. Het is hetzelfde principe als de Zo-
merschool maar dan uitsluitend gericht op Taal: woordenschat, begrijpend lezen, spelling, grammatica en leesplezier. Het is 
gratis en leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen meedoen. Het gaat met voorkeur uit naar leerlingen die de extra lessen goed 
kunnen gebruiken. 

 

Pleegzorg 

Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien? Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. De actie van Jeugdhulp 

Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund door de gemeente Súdwest Fryslân. 

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een 

gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alter-

natief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleeggezin. Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een 

warm gezin gezocht.   

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Er zijn 

verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe 

een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind. 

Wilt u meer weten?  

Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg 

te geven. En wat erbij komt kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorbereidingstraject 

eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt.  Op www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie 

en kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.  
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