
AGENDA 

 

• Vrijdag 23 december zijn alle leer-

lingen om 12.00 uur vrij. 

• Maandag 9 januari 2023 eerste 

schooldag. 

• Dinsdag 10 januari theorieles 

groepen 4-8 ‘Waar komt eten van-

daan?’ 

• Maandag 16 januari start IEP lvs 

tot en met vrijdag 27 januari  

• Maandag 30 januari zijn alle       

leerlingen vrij. 

 

 

Nieuwe leerling 

Fenna Witteveen zit sinds vorige week 

bij ons op school. We wensen haar heel 

veel plezier bij ons op school! 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op   

donderdag 26 januari 2023  

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

 

Donderdag 22 december vieren wij in de kerk om 17.00 uur ons 

kerstfeest. We leven in een onzekere tijd met veel vragen. Ook Jozef 

en Maria hadden het niet gemakkelijk. Hoogzwanger op weg naar 

Bethlehem. Ook nu is dat aan de orde van de dag, maar één ding  

hebben we gemeen: de liefde voor het kind. 

Begin december mochten we genieten van het Sinterklaasfeest.    

Wat fijn dat de brandweer Piet wilde helpen om van het dak af te ko-

men. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 

Afgelopen periode hebben we niet stil gezeten. Het gehele team 

heeft een cursus Engels gevolgd en in januari starten wij met een 

nieuwe methode voor  alle groepen. Dankzij de subsidie heeft elke 

groep ook Engelse leesboeken/spelletjes ontvangen in het Engels.  

Begin van de zomervakantie hebben we een nieuw dak op de school        

gekregen en aankomende vakantie wordt de vloer in de was gezet. In 

de eerste vakantieweek richten wij de school/klaslokalen weer       

opnieuw in.  

Helaas zijn alle problemen met de kachel nog niet verholpen. Vaak is 

het op maandag koud in de school. Er wordt door het installatiebe-

drijf hard gewerkt om alle problemen op te lossen. We hopen dan 

ook dat we dit snel achter ons kunnen laten. 

Vanuit de Reinbôge wens ik u, ook namens het team, gezegende 

kerstdagen en een liefdevol 2023. 
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NIEUWS  

Groep 3 gaat verhuizen 

Na de kerstvakantie gaat groep 3 op maandagmiddag en donderdagmiddag meedraaien met groep 4-5.  

Dit zal na de voorjaarsvakantie worden uitgebreid met de dinsdagmiddag.  De kleutergroep groeit en groep 3 is toe 

aan een nieuwe uitdaging. Wat fijn dat we dit zo met elkaar kunnen oplossen. 

 

Donatie speeltoestel 

Nog een schenking voor de vernieuwing van ons schoolplein/nieuw speeltoestel, namelijk van Stichting het Old 

Burger Weeshuis te Leeuwarden. Zij schenken de school € 1000,00. Ook ’t Pjuttehonk, actie tekenfund en postco-

deloterij buurtfonds hebben de afgelopen periode een bedrag overgemaakt. Fijn om te weten dat iedereen de 

school een warm hart toedraagt. 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Op dit moment heeft 80% van de gezinnen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Mocht u de vrijwillige ouderbijdra-

ge niet kunnen betalen dan hoor ik dat graag zodat u in januari 2023 geen herinnering ontvangt.  

 

Batterijen Battle 

De gevulde tonnen zijn ondertussen opgehaald en in totaal hebben we 75,6 kilo aan batterijen verzameld. Of we 

een prijs hebben gewonnen dat weten we nog niet... 

 
Lichtjesdag in groep 4-5 
Maandag 19 december hadden de kinderen van groep 4 en 5 lichtjesdag. Dit betekende dat de hele dag het licht 
uit was en dat alleen de (kerst)lichtjes mochten branden. Taal, spelling, rekenen maar ook creatief hebben wij dus 
met lichtjes aangedaan. Dit gaf een erg gezellig gevoel.  
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