
AGENDA 

 

 

Zwangerschapsverlof 

Afgelopen week was de laatste werk-

week van juf Johanna. Zij gaat met 

zwangerschapsverlof. Juf Wieke 

neemt haar taken over. U kunt haar 

bereiken via: 

ib.reinboge@degreiden.nl 

Juf Johanna, geniet van je verlof! 

 

 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken in week 6 gaan 

wel door. U ontvangt via de mail het 

overzicht. Leerkrachten nodigen u uit 

via Teams om deel te nemen. Onder-

ling ruilen mag maar geef dit wel 

door aan de desbetreffende leer-

kracht. 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 19    

februari 2021 

 

NIEUWS 

 

 

Corona maatregelingen 

Tot en met zondag 7 februari a.s. is de school gesloten. Tot die 

tijd vangen wij leerlingen op school op van ouders die in een 

vitaal beroep werkzaam zijn. Voor iedereen is het aanpassen en 

een vreemde tijd, maar tegelijkertijd leren wij ook heel erg veel 

van deze periode. Leerkrachten geven op afstand les, hebben 

contact via Teams etc. Wij zijn ouders dankbaar dat zij de kin-

deren thuis begeleiden bij het thuiswerken, dit zal niet altijd 

gemakkelijk zijn. Ook merken wij dat ouders flexibel zijn bij het 

gebruik maken van de noodopvang en dat waarderen wij want 

zo helpen wij elkaar en dat is in deze tijd belangrijk! 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek voor ouders, leerlingen en team is 

uitgesteld.  

 

Rapport 

Op de kalender staat dat de leerlingen 19 februari het eerst rap-

port van dit schooljaar ontvangen. Wij hebben besloten om dit 

te verschuiven naar maart 2021. Exacte datum volgt nog. Ook 

het nieuwe rapport kan nog niet worden gebruikt. Alle extra 

bijeenkomsten om deze te ontwikkelen liggen om dit moment 

stil. Wel gaan wij alvast starten met de (rap)portfoliomap. Zodra 

iedereen weer naar school mag gaan wij de ‘vasté’ werkjes ma-

ken en zorgen wij ervoor dat alle leerlingen in maart de      

portfoliomap mee naar huis krijgen. Deze mak vult zich gedu-

rende de schooljaren en zal steeds dikker worden… Groep 8 

krijgt geen nieuw rapport. Wij willen dan ook vragen dat alle 

leerlingen van groep 8 het rapport inleveren op school. 
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Klasbord 
Klasbord heeft de app voor ouders en leerkrachten verder ontwikkeld. Wij gaan dit tot aan de zomerva-
kantie uitproberen. Het geeft ouders en leerkrachten de ruimte om makkelijker en sneller met een leer-
kracht te communiceren. Op deze manier hoeven wij geen gebruik meer te maken van WhatsApp. Privé 
en werk is voor leerkrachten zo ook makkelijker te scheiden. Met de vernieuwde Klasbord kunnen ouders 
en leerkrachten ook één op één met elkaar communiceren. We verwachten dat we in februari met de 
vernieuwde versie kunnen starten. Wordt vervolgd. 

 

Donateurs 
In februari ontvangen de donateurs een betalingsverzoek voor het donateursgeld. Bent u nog geen dona-
teur dan vindt u op onze website het formulier. U mag ook een mailtje sturen naar                                 
reinboge@degreiden.nl om u als donateur aan te melden. Vergeet dan niet aan te geven welk bedrag u 
jaarlijks wilt sponsoren. Als school zijn wij erg blij met de donateurs. We kunnen voor kinderen extra ma-
teriaal aanschaffen of een leuk uitje regelen.  
 
Stichting WIndkracht10 
Stichting Windkracht10 heeft de school een bedrag toegekend waar wij nieuw techniek materiaal van 
kunnen aanschaffen. Wij zijn hier erg blij mee! Na de lockdown gaan wij hiermee aan de slag. 
 
Stagiaires 
Maandag 1 februari a.s. start Melanie, onze LIO stagiaire. Juf Melanie draait vanaf dat moment ook mee 
in online lessen voor groep 3-4-5. Na de lockdown neemt juf Melanie groep 3 en 4 voor haar rekening op 
maan-, dins– en woensdag. Meester Jesper gaat vanaf 2 februari a.s. elke dinsdag, stagelopen in groep 6-
7-8. 

 

Ander onderwijs 

In de vorige nieuwsbrief hadden wij geschreven dat wij het onderwijs op de Reinbôge vanaf groep 5 

graag anders willen inrichten. Door de lockdown schuift dit proces op. Na de lockdown starten alle leer-

lingen eerst in de eigen groep en prikken wij een later moment in dit schooljaar om dit op te pakken. 

 

Thema verkeer 

De gehele maand februari zou in het teken staan van allerlei verkeersactiviteiten. Als team hebben wij 

besloten om dit uit te stellen naar volgend schooljaar. 
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Kanjertraining 
 

De petten bij de kanjertraining:  

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een 

respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de pet-

ten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken.  

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van deze petten.  

Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te 

reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen 

tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat 

je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen 

te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer! Elke week besteden wij aandacht aan de Kanjermethode. 
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De witte pet of de tijger (de kanjer)  
Deze kinderen willen positief, zelfverzekerd, behulp-
zaam en betrouwbaar zijn. Ze komen op voor andere  
kinderen en kunnen hun gevoelens goed verwoorden 
De zwarte pet of de vlerk  
Het gedrag van dit kind is brutaal. Het kind speelt de 
baas en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te 
bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil 
wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor 
zijn. 
De rode pet of de aap  
Het gedrag van deze kinderen is vaak clownesk, opval-
lend en uitdagend. Ze willen erbij horen en doen stoer 
op een vervelende manier. Deze kinderen nemen geen 
verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen 
snel naar een ander. 
De gele pet of het konijn  
Deze kinderen doen verlegen en trekken zich terug. 
Ze doen zich onzeker voor en vinden snel iets eng. Ze 
kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen en uiten zich 
moeilijk. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan 
het kind genegeerd of gepest worden. 


