
AGENDA 

 
 
• 20 december 2019 alle leer-

lingen 12.00 uur vrij 
• 13 januari 2020 OR  
• 28 januari 2020 open podium  

NIEUWS 

 

• Start schooljaar tot nu 

Op 26 augustus jl. zijn we gestart met het nieuwe schooljaar en 

nu is het bijna kerstvakantie. Als we terugkijken op deze         

periode, dan heeft er veel plaats gevonden. Kleine selectie: 

- Thema water twee weken 

- Bezoek aan het Technolab  voor de hoogste groepen 

- Schoolfotograaf 

- Voedingslessen 

- Ouderavond Kanjertraining. Het was een actieve avond 

- Gastlessen voor verschillende groepen 

- Kinderboekenweek 

- Bezoek van de burgemeester 

- Thema verkeer met een fietskeuring voor de groepen 3-8 en 

verkeersflits voor de gehele school. 

- Schoolontbijt—schoolfruit 

- Verven van verschillende lokalen  

- Afronding cursus ‘leren analyseren’ door de leerkrachten en 

groepsbezoeken door juf Linda bij alle groepen. 

 

• Vooruitblik 2020 

Ook voor het tweede helft van het schooljaar staat er al van  

alles gepland. We starten in januari met de Cito toetsen, ge-

volgd door de oudergesprekken en het rapport. In april vindt 

onze ouderavond plaats met als thema: Gezonde voeding, ook 

krijgen we bezoek van de foodtruck op onze school en we slui-

ten april af met de Koningsspelen. Op 15 mei 2020 hebben we 

een dansvoorstelling. Alle groepen werken hieraan mee en deze 

periode staat in het teken van kunst en cultuur. Schoolkamp, 

schoolreisje en afscheid groep 8 moeten we natuurlijk niet ver-

geten, maar voor nu wensen we u een fijne kerstdagen en een 

goed 2020!  
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NIEUWS 

• Even voorstellen 
Hallo mijn naam is Jesse Galema. Ik ben 17 jaar oud en woon in Bols-
ward. Mijn hobby's zijn fitnessen en afspreken met vrienden. Ik werk 
bij Jumbo Bolsward als groenteboer. ik doe de opleiding onderwijsas-
sistent, en daarvoor loop ik stage op de Reinbôge. Ik loop stage bij 
groep 6/7/8. Ik heb het erg naar mijn zin daar. Ik hoop nog een leuke 
en een leerzame tijd te hebben hier.  

Met vriendelijke groet Jesse Galema. 

 

• Brief van de stichting 
In de bijlage vindt u een brief van stichting CBO de Greiden. 
 
• Nieuwe website 
De nieuwe website is zo goed als af. U kunt een kijkje nemen 
op: www.reinboge.degreiden.nl Foto’s worden door de leer-
krachten op de website gezet achter een wachtwoord, deze 
ontvangt u in januari 2020. We zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
• Ouderbijdrage 
Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage? 
 
• Kerstwandeling 
We kunnen terugkijken op een mooi samenzijn. Een kerstwan-
deling voor het gehele dorp met kerstspektakel. Hiernaast ziet 
een aantal foto’s. In de loop van januari 2020 zullen de foto’s 
op de nieuwe website worden geplaatst. De collecte heeft 
€200,00 opgebracht voor Cordaid: ‘Help meisjes ook naar 
school.’ In ons land heeft ieder kind recht op goed onderwijs, 
maar dat is niet overal zo. In de allerarmste landen ter wereld is 
het voor iedereen moeilijk om te overleven en te bouwen aan 
een toekomst. Rolpatronen voor meisjes zitten recht op onder-
wijs in de weg. Met simpele en duurzame oplossingen, zoals 
betere scholen, goed lesmateriaal, contact met de ouders en 
trainingen voor leraren, kunnen wij grote stappen zetten. Na-
mens Cordaid bedankt voor uw gift. 
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