
AGENDA 

 

 

* Sinterklaassprookje groep 3-4-5 vrijdag 25 

november 

* Groep 6-7-8 gaat naar Sneek techniek dins-

dag 29 november 

* Sinterklaas op school vrijdag 2 december 

* Vrijdag 2 december alle leerlingen om 12 

uur vrij 

* Woensdag 7 december juf Melanie voor    

groep 4-5 

* Donderdagmiddag 22 december om 17.00 

uur kerstviering in de kerk 

 

Rapportfolio’s graag inleveren 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op   

donderdag 22 december 2022  

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

De derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De dagen worden korter en wie 

weet kunnen we binnenkort de ijzers wel onderbinden. Op school brandt de 

kachel en proberen we zoveel mogelijk de deuren te sluiten om de warmte 

in de school te houden. 

De actie met de kinderen voor het nieuwe klimrek heeft een mooi bedrag 

opgeleverd. Hieronder leest u er meer over. Ook hebben we € 3000,00    

ontvangen van de postcodeloterij buurt fonds. Samen met Jurjen Koehoorn 

hebben we nog een aantal fondsen aangeschreven. Wie weet, we blijven 

duimen! 

Ook onze andere actie, het inzamelen van lege 

batterijen heeft een mooi resultaat opgeleverd. 1 

ton zit helemaal vol! Naast dat elke kilo € 0,25 gaat 

opleveren hopen we natuurlijk ook dat Victor Mids    

bij ons op school langskomt. Rond 22 december ho-

ren we meer.  

 

Tekenfund—actie nieuw speeltoestel 

Van 11 november tot en met 22 november hebben de leerlingen van CBS de 
Reinbôge hard gewerkt om geld in te zamelen voor een nieuw klimrek. Ze 
maakten allemaal een prachtig kunstwerk en verkochten daar vervolgens – 
via hun eigen webshop – een groot aantal leuke gebruiksproducten van. Het 
eindresultaat mag er wezen. Niet alleen zijn alle opa’s, oma’s, andere familie 
en vrienden voorzien van unieke kinderkunst. Ook met het eindbedrag van   
€ 331,99 kan men zeker voor de dag komen!  
  
Binnenkort geven we alle bestelde koffiemokken, wenskaarten, placemats, 
boterhamdozen, onderzetters, puzzels etc. mee naar huis zodat de kunste-
naars de donateurs vol trots zelf met de artikelen konden verrassen.   
 
CBS de Reinbôge dankt alle betrokkenen, de kunstenaars en natuurlijk de 

kopers hartelijk voor hun inzet en bijdragen. Men wenst alle kopers veel 

plezier met en gemak van de Tekenfund-producten.  

 

 

Nieuwsbrief 3 - 24 november 2022    

Bezoekadres: Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd  Telefoon: 0515-579813  E-mail: reinboge@degreiden.nl 



NIEUWS  

 

Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar was op school. De boodschap: verlof voor extra vakanties mag niet. Dit wisten we al. Indien er bijzon-

dere economische omstandigheden zijn is er overleg met de leerplichtambtenaar. Tandartsbezoeken, bezoek arts het liefst na 

schooltijd, maar mocht dat niet lukken dan kunt u dat aan de leerkracht doorgeven via Klasbord. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land. De pieten hebben al zitten gluren bij de pietengym.  
Ze vonden het superknap van alle kinderen van de Reinbôge. 
Wij hebben volgende week dinsdagmiddag pietencrea en dan mogen we ook de schoen 
opzetten. 
De kinderen hoeven niet een eigen schoen mee te nemen. We hopen dat de rommelpiet 
hier niet komt om wat lekkers te brengen maar andere pieten!  
Sinterklaas wil vrijdag, 2 december, graag met zijn pieten bij ons op school op bezoek ko-
men. 
Iedereen mag bij de ontvangst op het schoolplein aanwezig zijn, daarna gaan de kinderen 
naar binnen om samen het feest te vieren. ‘s Middags zijn alle kinderen vrij! Op maandag 5 
december en dinsdag 6 december mogen de kinderen iets van hun (nieuwe) speelgoed 
meenemen om te laten zien en misschien even mee te spelen. 

 
 
Kerst 
Dit jaar vieren we het kerstfeest in de kerk.  Alle kinderen doen hieraan mee! 
Er is in de kerk genoeg ruimte zodat iedereen welkom is!  
Dus neem gerust pakes en beppes, buren en andere belangstellenden mee! 
Het wordt gevierd op donderdag 22 december om 17.00 uur in de Sint-Petruskerk te Tjerkwerd. 
Vrijdag 23 december begint de kerstvakantie om 12 uur.  
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Nationaal schoolontbijt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskampioen schooljaar 2022-2023 
 

Dinsdagmiddag 15 november mochten de groepskampioenen van groep 
4, 5, 6, 7 én 8 (Elke, Jeffrey, Diederik, Jelger en Elbrich) voor te lezen uit 
een boek dat hun het beste paste. De jury, bestond uit juf Titia en Frouk-
je van de Bieb en ze hadden het moeilijk. De winnaar van de groepen 4, 
5 en 6 is geworden: Diederik! En de winnaar van de groepen 7 en 8 is 
geworden Jelger! Jelger gaat door naar de voorleesronde in Bolsward. 

 

 

Nieuws van de MR 

De MR is dit schooljaar inmiddels twee keer bij elkaar geweest. De MR bestaat vanaf dit schooljaar uit Bernd Brug-
man (voorzitter), Aukje Veldmans, Titia Bekkema en Jetske Dijkstra. Bij elke vergadering is per toerbeurt ook een 
ouder uit de OR aanwezig. In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door Margriet Bekema.   

De vergaderdagen van de MR kunnen het komende schooljaar wel eens afwijken van wat op de kalender staat, om 
er voor te zorgen dat de vergaderingen altijd op een moment zijn dat alle leden er bij kunnen zijn. We zullen wel 
de aangegeven weken aanhouden. Mocht u vragen hebben, punten in willen brengen of een vergadering bij willen 
wonen, laat het dan gerust weten!  
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