
AGENDA 

 
• Maandag 11 januari is er geen OR 

vergadering  

• Dinsdag 19 januari laatste werk-

dag juf Johanna i.v.m. zwanger-

schapsverlof. 

• Het afnemen van de Citotoetsen 

(start 11 januari 2021) wordt op-

geschoven.  

• Luizencontrole: wilt u uw kind

(eren) thuis controleren op luizen? 

• Volgende nieuwsbrief vrijdag 29 

januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIEUWS 

 
Sinterklaas 

Met elkaar kunnen we terugkijken op een prach-

tig Sinterklaasfeest. Helaas bracht Sinterklaas dit 

schooljaar geen bezoek aan onze school, maar 

had hij wel zijn extra werkpak door de pieten bij 

ons laten bezorgen. Meester Bernd werd hulp 

Sinterklaas.  

 

 

 
 
 
Kerstfeest 

Ook ons kerstfeest verliep anders dan voorgaande jaren. Vorig jaar 

hadden we nog een gezamenlijk kerstfeest met het gehele dorp en dit 

jaar zouden wij ons kerstfeest vieren in de kerk. Corona zorgde ook 

hier voor aanpassingen. Dinsdagmiddag hebben wij met z’n allen kun-

nen genieten van het kerstfeest op school. Wat fijn dat er zo snel kon 

worden geschakeld, het was een mooie afsluiting. Alle leerlingen heb-

ben een boek ontvangen van de kerk en het kerststol werd gespon-

sord door de ING bank. Allemaal hartelijk bedankt! 

 

En hoe nu verder? 

Corona is het land nog niet uit en een tweede lockdown is een feit. 

We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden wat betreft 

wijzigingen, nieuwe beslisbomen etc.  Op onze website is een nieuw 

onderdeel geplaatst genaamd ‘Beslisboom RIVM’. Dit document kan 

u helpen om de juiste beslissingen te maken of uw zoon of dochter 

wel of niet naar school toe mag komen. Bij twijfel gaan kiezen wij 

voor veiligheid. Tot en met zondag 17 januari 2021 blijft de school 

gesloten en geven wij onderwijs op afstand. 
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NIEUWS 

 
 

Nieuws Prowise Go 

Wij hebben als school aangegeven dat wij graag vanaf april 2021 met Prowise Go willen starten. De komende tijd 
gaan wij gebruiken om het Office 365 pakket verder uit te rollen en ons te verdiepen in het leerlingvolgsysteem. 
Door de overstap naar Prowise Go zijn her en der wat aanpassingen nodig.  

 
Schoolfruit 

Een dikke maand maken wij gebruik van schoolfruit. Het fruit varieert per keer. Wij zien duidelijke verschillen per 

groep. De bovenbouw is gek op wortelen en de onderbouw op peren. Ook kaki wordt niet overgeslagen. Een mooi 

project die wij met elkaar dragen. Het project loopt nog tot en met 12 april 2021. Dinsdagmiddag hebben alle leer-

lingen het schoolfruit mee naar huis gekregen vanwege de lockdown. 

 

Website (herinnering) 

En wat vindt u van de website? Mist u nog iets? Aanvullingen? We horen het graag. Wij hebben besloten om geen 

gebruik te maken van het fotoboek omdat wij de foto’s met de ouders delen via Klasbord. 

 

Andere vorm van onderwijs 

Vanaf 1 februari 2021 start de LIO stage van je Melanie in groep 3-4-5. De eerste twee weken draait zij mee in de 

groep en in de laatste week voor de voorjaarsvakantie draait zij groep 3-4 alleen. Juf Melanie is op maandag, dins-

dag en woensdag verantwoordelijk voor groep 3-4. Natuurlijk ondersteunen wij haar bij alle werkzaamheden en 

zijn juf Elske en juf Titia achterwacht. Voor ons als school is dit een mooi moment om te kijken hoe wij het onder-

wijs in groep 5-8 willen inrichten. Wij hebben er voor gekozen om op een andere manier les te gaan geven. Groep 

5-6 en groep 7-8 starten op maandag– t/m woensdagochtend in de eigen groep en vanaf 9.00 uur maken de groe-

pen gebruik van meerdere ruimtes in de school. We willen toewerken naar meer eigenaarschap bij de leerlingen 

waarbij zij eigen keuzes gaan maken. Er is een samenwerkingslokaal, instructielokaal, stiltekamer etc. In de volgen-

de nieuwsbrief nemen wij u verder mee in dit proces. 

 

Lege batterijen 

Op school staat een batterijenbak. Mocht u lege batterijen hebben wilt u ze dan bij ons inleveren? Voor elke kilo 

krijgt de school €0,25. Dat lijkt niet veel, maar wij zijn er erg blij mee. De gespaarde kilo’s kunnen wij inwisselen 

tegen een waardebon en die kunnen wij dan bij onze schoolleverancier besteden. Spaart u met ons mee? 
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Als team willen wij u graag meer vertellen over de Kanjertraining 
 
De kanjertraining is meer dan alleen een (anti) pestmethode.  

De kanjertraining richt zich op de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen.  

Door verhalen en oefeningen in de les krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren 

om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een juiste 

manier op te lossen.  

Uitgangspunten van de kanjertraining:  

● We vertrouwen elkaar  

● We helpen elkaar  

● Niemand speelt de baas ⇐⇐ we werken samen  

● Niemand lacht uit ⇐⇐ we hebben plezier  

● Niemand doet zielig ⇐⇐ we doen mee  

De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te doen.  

 

 De doelen van de kanjertraining:  

● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  

● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  

● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.  

● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  

● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  

● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

 

In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u meer over de verschillende petten die bij de Kanjertraining horen. 
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Voorstellen 
 

Beste ouders,  

 

Halverwege januari 2021 mag ik Johanna Popkema-van Bolhuis vervangen als intern begeleider op de school van 

uw kind.   

 

Ik ben Wieke van der Kooi en sinds augustus 2019 werkzaam 

voor CBO de Greiden. Voordat ik bij CBO de Greiden werkte heb ik jaren in Rotterdam 

gewoond en gewerkt, als leerkracht, remedialteacher en als internbegeleider. Deze taken 

heb ik op verschillende scholen op mij genomen. Wel altijd op scholen met een godsdien-

stige inslag. Ik heb veel zin om samen het onderwijs en de zorg voor leerlingen verder te 

ontwikkelen. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren en in goede samenwerking verder 

bouwen.   

 

Naast mijn werk binnen het onderwijs vind ik het leuk om te wandelen, zwemmen en te lezen. Mocht u vragen 

hebben dan kunt u altijd een keertje bij mij binnen lopen. Op maandag ben ik aanwezig op de PCBS 

de Tarissing in Spannum  en op dinsdag op CBS de Reinboge in Tjerkwerd.   

 

Met vriendelijke groet, Wieke van der Kooi 

 

Wij wensen u fijne feestdagen  

en een goed 2021. 

Blijf gezond en tot snel! 

 

Groeten van CBS de Reinbôge 
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