
AGENDA 

 
• Donderdag 30 januari en vrij-

dag 31 januari: school dicht 
i.v.m. de staking 

 
• Maandag 10 februari studiedag, 

leerlingen vrij 
 
• Vrijdag 14 februari juffendag 
 
• Vrijdag 14 februari rapport mee 
 
• 17-21 februari voorjaarsvakan-

tie 
 
• Maandag 24 februari ouderge-

sprekken 
 
• Volgende nieuwsbrief ver-

schijnt op vrijdag 28 februari 
 

• Gezinsdienst op zondagochtend 

01 maart 2020 

• Maandag 16 maart Himmeldei 

 

Groetjes van het team 
CBS de Reinbôge 

NIEUWS 

 
 

Staking 

In verband met de staking verschijnt de nieuwsbrief twee dagen    

eerder. 

 

Juffendag  

Op vrijdag 14 februari vieren we de ver-

jaardagen van alle juffen. Met alle kin-

deren gaan we in de bus naar de sporthal 

in Parrega. Leerlingen van het Marne gaan 

een spelcircuit voor ons klaarzetten. Neem 

je gymkleding mee! De juffen zorgen voor 

drinken en wat lekkers!  

 

Open podium 

Gistermiddag hadden wij open podium met echt publiek.        

Ouders, maar ook grootouders waren aanwezig. Alle groepen 

hadden iets bedacht. Er kwam van alles voorbij: ochtendritue-

len, marcherende muzikantjes, drama, muziek en film.  

Wat een talent!  

Vrijdagochtend 15 mei 2020 is ons volgende open podium in de 

vorm van dans. Noteer deze datum alvast, want iedereen is 

welkom! 
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Gezinsdienst 
Op zondag 1 maart om 09.30 uur 

wordt er een gezinsdienst gehouden. 
Als school verlenen wij onze mede-

werking door onder andere de liedjes 
in te studeren met de leerlingen. Het 
thema is zorgen. De collecte is voor 
het Ronald Mc Donald Kinderfonds 

bestemd.  

Er is een medicijn dat elk ziek kind 
beter laat voelen: familie. 

Daarom zijn er de Ronald McDonald   
Huizen, Huiskamers en vakantiehui-
zen. Zo zijn ouders en broertjes en 

zusjes altijd dichtbij voor een kus, een 
knuffel of een verhaaltje voor het sla-
pengaan. Want als je hele wereld op 
de kop staat door ziekte of zorg, is als 
familie bij elkaar zijn het belangrijkst. 

 

NIEUWS 

 

Update mobiele telefoonnummers—opvang 
Het kan voorkomen dat een leerling ziek wordt op school. In dat 
geval is het handig dat wij een ouder of oppas kunnen bereiken. 
Als u een nieuw telefoonnummer hebt, dan horen wij dat graag, 
maar ook als uw oppasadres is gewijzigd.  
 
Klasbord 
Voor het delen van informatie of foto’s gebruiken de leerkrach-
ten Klasbord. Klasbord is AVG proof, maar wij zijn erachter ge-
komen dat ouders Klasbord Plus kunnen kopen: 

Volgers kunnen met Klasbord Plus foto’s en video’s opslaan voor 

eigen gebruik. Voor €3,99 kunnen zij een heel jaar lang foto’s en 

video’s opslaan naar hun eigen telefoon of tablet.  

Dit kunnen wij niet tegenhouden, maar we willen u er wel op 
wijzen. Alle ouders hebben aangegeven dat wij foto’s en infor-
matie mogen delen op Klasbord via het formulier                 
beeldmateriaal.  

Ouders mogen foto's bewaren voor eigen gebruik. Het is vervol-
gens de verantwoordelijkheid van de ouders om weer goed met 
deze foto's om te gaan en bijvoorbeeld deze foto's niet verder 
te delen. Mocht u vragen hebben of toch bezwaar hebben dan 
kunt u uw toestemming schriftelijk wijzigingen of kom even bij 
de directie langs. 

 

Koningsspelen (herinnering) 

Vrijdag 17 april 2020  houden wij onze Koningsspelen in samen-

werking met leerlingen van het Marne. Wilt u dit wijzigen op de  

schoolkalender. We starten met een ontbijt. 

 

 

Nieuwsbrief nummer 5 —  29 januari 2020  

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

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinxc2h6KjnAhVR-aQKHaX3A-QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kinderfonds.nl%2F&psig=AOvVaw3Oxe0XTmX1V4fpXw-Wq1ZU&ust=1580387467925479

