
AGENDA 

 

• Vrijdag 24 februari rapportfolio mee naar 

huis 

• Maand maart staat in teken van thema 

verkeer 

• Maandag 6 maart verkeersflits op school 

• Vrijdag 10 maart meester en juffendag 

• Maandag 13 maart OR  vergadering 

• Dinsdag 14 maart lunchrecepten maken 

• Dinsdag 16 maart gastles groep 6-7-8 fiets 

mee 

• Vrijdag 17 maart groep 1-2-3 naar muse-

um Joure 

• Vrijdag 17 maart pannenkoekendag groep 

5,6,7 en 8 

• Maandag 20 maart fietskeuring 

• Dinsdag 21 maart groep 1-2-3 naar het 

dassenpad 

• Woensdag 23 maart ‘Himmeldei’ 

• Maandag 27 maart theorie examen groep 

7-8 

• Woensdag 29 maart Fries landbouw mu-

seum groep 6-7-8 

 

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

Woensdag 8 februari stond in het teken van het audit bezoek. Het 

audit team heeft in alle groepen een instructieles bijgewoond. Op alle 

onderdelen scoren we voldoende en daar zijn we dan ook trots op! 

Ook zijn er een aantal aandachtspunten genoemd waarin we nog 

meer kunnen groeien. Deze punten nemen we mee in het nieuwe 

schoolplan 2023-2027.  

Maandag 13 februari brachten twee leden van Raad van Toezicht een 

bezoek aan de Reinbôge. De positieve sfeer was voelbaar voor deze 

leden en ook de rust in de school. Met z’n drieën hebben wij kort in 

de groepen gekeken en heb ik verteld wat de Reinbôge voor school is 

en waar we aan werken. 

Op Klasbord had ik het al geschreven en jullie hebben ze vast al ge-

zien, maar we hebben nieuwe screens om de warmte nog meer     

buiten de deur te houden tijdens de warme dagen.  

Vorige week vrijdag was er wat verwarring ontstaan over de meester 

en juffendag. Deze is eerder dit jaar al verplaatst naar vrijdag 10 

maart, omdat studenten van het Marne ons dan kunnen helpen met 

een prachtige gymochtend. 

Na de vakantie krijgt groep 3 alle middagen les bij groep 4-5. Volgen-

de week kunnen alle leerlingen (en ouders) genieten van een welver-

diende vakantie.  
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NIEUWS  
Op maandag 6 maart (direct na de voorjaarsvakantie) doet onze school mee aan de ‘Verkeersflits’. Dit betekent dat de school de gehele 
ochtend in het teken van verkeer zal staan. Iedere groep krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie aangeboden door gastdocenten van 
onder andere Veilig Verkeer Nederland.  

Groep 1 en 2  
Kleuters uit groep 1 en 2 oefenen een aantal basisvaardigheden in het verkeer aan de hand van een ‘Oefenstraat’ op het schoolplein. Het 
oversteken staat hierbij centraal. De kleuters worden zich ervan bewust gemaakt dat ze goed moeten uitkijken bij het oversteken. Ze leren 
de regels bij de verschillende oversteekvormen die ze in de praktijk ook tegen kunnen komen.  
 
Groep 3 en 4  
Leerlingen kunnen gemiddeld vanaf 5 jaar fietsen en tegelijk een aantal basishandelingen uitvoeren, zoals de juiste balans houden bij fietsen 
en achteromkijken. Daarna leren leerlingen spelenderwijs de combinatie van verkeerstaken en fietsen tegelijkertijd uit te voeren. Tot onge-
veer negen jaar zien leerlingen zelf geen gevaren aankomen. De groepen 3 en 4 krijgen deze dag extra lessen fietsvaardigheid op het school-
plein. Vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. lopen met de fiets, zittend wegfietsen, achteromkijken, hand uitsteken, uitkijken, snel-
heid minderen, remmen met de voet aan de grond, eenvoudige slalom en een grote cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen. 
Belangrijk is dat alle leerlingen de fiets mee naar school nemen. 
 
Groep 5 en 6 
Waar ben je nog zichtbaar voor de chauffeur van een groot voertuig en waar kan de chauffeur je niet meer zien? De leerlingen krijgen les 
over de dode hoek en ervaren zelf op de stoel van de buschauffeur waar de dode hoek zones zitten. Ga thuis ook samen op ontdekking met 
de ‘Uit de hoek’ app. Projecteer met deze augmented reality app een voertuig op de keukentafel en speel het Uit de hoek spel. Hoe snel 
komt een auto aanrijden? Hoelang doet een auto erover om te stoppen, oftewel de leerlingen leren wat snelheid is en wat voor invloed 
snelheid heeft op de remweg van een auto. De leerlingen ervaren dit zelf door de remweg op de fiets uit te voeren, dus neem je fiets mee 
naar school.  
 
Groep 7 en 8  
Afleiding speelt bij ongevallen een steeds grotere rol. Voorlichting over de gevaren hiervan is dan ook uitermate belangrijk. Voordat leer-
lingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, willen we ze wijzen op de gevaren van afleiding in het verkeer. Doe meer met MONO 
is een interactieve verkeersles waarbij in gesprek met en met name tussen de leerlingen het eigen verkeersgedrag aan de orde komt. De les 
bestaat uit twee delen, een theoretisch- en een praktisch deel waarbij de leerlingen aan de hand van een simulator inzicht krijgen in het 
gevaar van afleiding in het verkeer. 

 

Niet alleen maandag 6 maart staat in het teken van verkeer maar de gehele maand maart besteden we extra aandacht aan verkeer. 

• Donderdag 16 maart stappen alle leerlingen van groep 6-7-8 op de fiets en fietsen zij de route naar 

het Marne college en maken zij kennis met de route van het verkeersexamen. Praktijkexamen vindt 
plaats op 6 juni voor alle leerlingen van groep 7-8. 

• Maandag 20 maart komt er een vrijwilliger op school die alle fietsen gaat keuren dus neem je fiets 

mee. 

• Maandag 27 maart vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7-8 digitaal plaats. 

Per groep worden ook nog andere activiteiten aangeboden. Meer informatie wordt via Klasbord gedeeld 
met de ouders van desbetreffende groep. 
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NIEUWS  

School en kerk dienst 
We kunnen terugkijken op een geslaagde dienst voor jong en oud. 

 

 
Respons groep 4-5 

Donderdag 16 februari was de zevende en laatste keer Respons voor groep 4-5. 

De afgelopen lessen gingen over hulp vragen en bieden, grenzen stellen, verdedigen en vertrouwen. 

Alle onderwerpen werden in spelvorm geoefend waarna er steeds korte gesprekken volgden. Een fijne 
manier van leren. 

Als afsluiting van de lessenserie schreven de kinderen een wens op:" Wat wil je later worden of wat wil jij 
graag kunnen?" Daarna mochten ze een plankje doorslaan om aan te geven dat wanneer je ergens voor 
wilt gaan dat je dat ook kan bereiken. 

Respons, waardevol en leerzaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 maart 2023  
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NIEUWS  

Tastbaar techniek in Sneek 

Het is bijna zover: de allereerste editie van Tastbaar Techniek op vrijdag 

10 maart 2023, georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio 

Súdwest-Fryslân!  

Op deze dag staan er allemaal bedrijven uit onze regio met een technische 

activiteit voor de kinderen van groep 7/8. Een dag waarbij leerlingen volop 

mogen proberen, DOEN en enthousiast worden over hun toekomstige mo-

gelijkheden in Súdwest-Fryslân. 

Het evenement vindt plaats van 10:00 tot 17:00 uur op ROC Friese Poort 

Sneek, aan de Harste 4-6.  

Als school gaan wij hier niet naartoe, maar als ouders is het zeker de moeite waard om na 14.30 uur met uw zoon / 

dochter naartoe te gaan.  

 

Maak kennis met instrumenten op de Doe-Dag! 
 
Een muziekinstrument is een vriend voor het leven! Al op jonge leeftijd kan de bijzondere band ontstaan. De Instru-
menten Doe-Dag van kunstencentrum Atrium is een mooie start voor deze nieuwe hobby. Op zaterdag 11 maart 
zijn kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool van harte welkom op de leslocatie in Sneek om via gratis 
proeflessen kennis te maken met twee instrumenten naar keuze. 

Er staan meer dan 20 instrumenten klaar. Van een gitaar en piano tot harp, drumstel, dwarsfluit, trompet en saxo-
foon. Ook zang staat ertussen, want de stem is ook een instrument. Er zijn op de Doe-Dag docenten aanwezig die 
alles laten zien en horen over het instrument en kinderen mogen het instrument natuurlijk zelf even uitproberen. Op 
de Doe-Dag ontdek je hoe het is om een instrument te bespelen.  
Besluit je om op les te gaan, dan kun je bij ons muziekles krijgen op veel plekken in Súdwest-Fryslân. Informatie 
over alle leslocaties is verkrijgbaar op de Doe-Dag (zie flyer in de bijlage). 

Deelname aan de Instrumenten Doe-Dag is gratis.  

Je moet je wel even aanmelden via onze website: www.kunstencentrumatrium.nl/doedag  
 
Graag tot ziens op de Instrumenten Doe-Dag! 
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