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AGENDA
*Zaterdag 8 januari juf Melanie jarig
*Dinsdag 11 januari start tevredenheidsonderzoek voor ouders, bovenbouw leerlingen en leerkrachten
*Woensdag 12 januari leerlingen van
groep 1-2 zijn vrij
* Maandag 17 januari start IEP
toetsen

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie komen Sanne (groep
1), Jelte (groep 4) en Tieme (groep 6)
tijdelijk bij ons op school. Zijn er nog jongere broertjes/zusjes van leerlingen CBS
de Reinbôge of andere belangstellenden
voor onze school dan horen wij dat
graag! U kunt contact opnemen via reinboge@degreiden.nl

Volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 28 januari 2022

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed
Eerste helft van het schooljaar 2021-2022 zit erop. Ook nu hebben we
te maken met een vervroegde schoolsluiting door corona. We zijn er
nog niet en regelmatig wisselen de regels voor het onderwijs. We
houden u als ouder via Klasbord op de hoogte, maar u kunt ook de
laatste protocollen op de website vinden. We houden ons aan de protocollen met de overheid en indien we afwijken overleggen we met
de MR.
Het uitgangspunt van het kabinet is momenteel dat zij hopen dat na
de kerstvakantie weer fysiek onderwijs kan worden gegeven. Na 3
januari 2022 komt hier meer duidelijkheid over en brengen wij alle
ouders op de hoogte via Klasbord.
We zullen ons als school uit voorzorg nu al moeten voorbereiden op
het niet fysiek kunnen starten met onderwijs na de kerstvakantie.
Al hopen wij van harte dat we iedereen weer fysiek op school mogen
en kunnen ontmoeten! Graag wensen wij iedereen, op dit toch rare
moment, een hele fijne kerstvakantie! Een prettige kerst en een gelukkig nieuwsjaar. We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en flexibiliteit dit afgelopen half jaar en hopen alle kinderen
aan hun ouders weer gezond te mogen begroeten op 10 januari
2022! Namens het team CBS de Reinbôge, Linda de Boer
Eensgezindheid 100 jaar!
Het korps bestaat op 22 januari 2022 precies 100 jaar! Dat is natuurlijk heel erg bijzonder en dat willen wij in 2022 dan ook graag gaan
vieren. We hebben op 24 april 2022 in het Theater Sneek een jubileumconcert. Onderdeel van dit concert zal een film met het ‘ferhaal
fan Eensgezindheid’ zijn. In dit verhaal hebben we een bijdrage van
de basisschool bedacht.

In een bekend van Omrop Fryslân Hea-achtige setting wordt er op het
schoolplein gefilmd. De schoolkinderen zijn aan het spelen op het
schoolplein en dan komt de reporter met de vragen. Wat is Eensgezindheid? Hoe oud denk je dat het korps is? Hoe klinkt een tuba? Enzovoorts. Het filmen staat in de agenda voor dinsdag 25 januari om
12.15 uur. Mocht u liever niet hebben dat uw zoon/dochter op de
film komt dan kunt u dat doorgeven via de mail,
reinboge@degreiden.nl, graag voor 14 januari 2022.
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Sinterklaas op school
Vrijdag 3 december kwam Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school, maar
wat was er nou aan de hand? Hij was zijn staf kwijt. Gelukkig hebben wij op de
Reinbôge creatieve leerlingen en kon Sint dan ook een nieuwe staf uitkiezen.

Kerstfeest
Het geplande kerstdiner hebben we moeten wijzigen in een kerstkrunch. Vrijdag 17
december stond de hele dag in teken van kerst en we kunnen dan ook terugkijken
op een zeer geslaagde dag. Een mooie afsluiting voor de vervroegde kerstvakantie.

Ouderbijdrage (herhaling)
Begin november hebben alle ouders een mail ontvangen om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Voor
een aantal zaken krijgen wij echter geen geld en moeten we dit zelf zien te financieren. Het gaat dan om bijvoorbeeld om kosten voor sinterklaas, kerstvieringen, paasvieringen, afscheid groep 8 enzovoorts. Voor deze activiteiten vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van de ouders. In overleg met de MR is de ouderbijdrage voor dit
schooljaar vastgesteld op € 30,00 per leerling. Mocht het voor u lastig zijn om de ouderbijdrage te betalen dan
kunt u contact opnemen met Linda, we zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten!
Cedin
In november hebben we onze cursus kindgesprekken als team met elkaar afgerond. Binnen de school vinden we
dat kindgesprekken een waardevolle aanvulling op de bestaande afspraken. In januari 2022 starten we met de
LOVS IEP en zullen kindgesprekken worden uitgevoerd n.a.v. de uitslag. Waar gaan we de komende periode mee
aan het werk? Hoe willen we dat bereiken?
Rapport
Vorig jaar hebben het portfolio geïntroduceerd, maar daar hoort ook een nieuw rapport bij. Door Corona was dat
er nog niet van gekomen, maar de eerst volgende keer bevat de portfoliomap voor de groepen 3 t/m 8 ook het
nieuwe rapport.
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