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AGENDA
•

02 maart Afname Cito en Iep
toetsen groepen 3-8

•

07 maart geen gezamenlijke
dienst in de kerk

•

08 maart OR vergadering onder
voorbehoud

•

15 maart alle leerlingen 12.00
uur vrij

NIEUWS
Nieuws
Vanaf dinsdag 9 februari zijn de scholen weer geopend. We zijn
erg blij dat de kinderen weer gewoon naar school kunnen en
hun lessen op school kunnen volgen. Het blijft een spannende
periode met enige aanpassingen vanwege corona, maar we proberen het voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten zijn. Zo
kan het ook zijn (in de toekomst) dat er bijvoorbeeld een klas in
quarantaine moet. Als een leerkracht of één van de kinderen
besmet blijkt te zijn in een groep, is dát het protocol. Daar kan
dan niemand wat aan doen. Er is dan geen noodopvang mogelijk, want de kinderen moeten immers in quarantaine en mogen
niet naar school. Het is voor u als ouders in zo’n situatie wel belangrijk oppas achter de hand te hebben.
We hopen van harte dat er geen groepen in quarantaine moeten. En als het wel gebeurt, gaan we er samen voor.
Er gaan geruchten dat scholen over sneltests beschikken. Dit
klopt niet. Wij testen geen kinderen en al helemaal niet zonder
ouders. U kunt voor een testafspraak 0800-1202 bellen of online met een digiD een afspraak maken voor een test voor uw
kind. Hiernaast vindt u een artikel van het RIVM.
Na de voorjaarsvakantie blijft het protocol van onze school wat
betreft alle maatregelingen omtrent het Corona virus nog
steeds van kracht. Er zijn tot op heden nog geen versoepelingen
mogelijk.

Bezoekadres: Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd

Telefoon: 0515-579813

E-mail: reinboge@degreiden.nl

Nieuwsbrief nummer 7 — 19 februari 2021

NIEUWS
Afname Cito
Door de tweede lockdown hebben wij teambreed besloten om de afname van de Cito toetsen aan te
passen. Wij realiseren ons dat de afname een ander beeld kan geven. Voor ons als school gaat het om de
beginsituatie. Waar staan alle leerlingen? Daarnaast zijn wij dit schooljaar gestart met een nieuwe taal en
spellingsmethode en nemen daarom in alle groepen wel Cito spelling, Avi en DMT af. Als team kijken wij
kritisch naar ons onderwijs en vragen wij ons af of wij niet beter kunnen overstappen naar de IEP toets
voor groep 3-8. Vandaar dat wij na de voorjaarsvakantie ook een aantal IEP toetsen gaan afnemen in alle
groepen. Wij willen dit nieuwe meetinstrument graag uitproberen, zodat wij later dit schooljaar een goede keuze kunnen maken.

Donateur
Alle donateurs hebben afgelopen week een betalingslink ontvangen voor het donateurschap van CBS de
Reinbôge. Donateurs die vorig schooljaar een gift hebben overgemaakt hebben geen betalingslink ontvangen. Bent u geen donateur maar wilt u de school steunen met een vrijwillige bijdrage dan kan dat ook
in deze periode. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Op de website vindt u het formulier.
U kunt er ook voor kiezen om via internetbankieren zelf een bijdrage over te maken:
CBS de Reinbôge
L. de Boer—de Jong
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs
NL47RABO0308770676
Namens alle kinderen van CBS de Reinbôge wille wij u alvast van hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Rapport
Vrijdag 26 maart a.s. krijgen alle kinderen het nieuwe rapportfolio mee naar huis.

Voorjaarsvakantie
Volgende week start de voorjaarsvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 maart 2021.
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NIEUWS
Kanjertraining
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NIEUWS van het Beweegteam Súdwest-Fryslân
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!

Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met games?
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam hebben
het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.
Wat is SCAN & GO?
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt.
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien van één
van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats. Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs
winnen!
Speluitleg
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje.

Wij buurtsportcoaches zijn gek op speuren, bewegen en raadsels oplossen. Zeker samen met de kinderen. Hierom komt de buurtsportcoach naar jullie toe om de kinderen op weg te helpen met de
SCAN & GO route. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden om mee te speuren. Om te
scannen mag iedereen zijn / haar eigen mobiel meenemen, maar dit hoeft niet. De groepen bestaan
uit zes tot maximaal tien kinderen.

Wanneer: Donderdag 25 februari
Waar: schoolplein De Reinbôge
Tijd: 11:00 uur – 12:00 uur
Kosten: geen
Opgave kan via de mail tot maandag 22 februari 12:00 uur. Graag naam, adres, telefoonnummer, school en leeftijd van uw
kind vermelden.

Het kan zijn dat er filmpjes gemaakt worden voor op Facebook of Instagram. Mocht dit een bezwaar zijn dan graag vermelden
in de aanmeldingsmail.
Meld je snel aan, want vol = vol. Mee doen is op eigen risico.

Met sportieve groet,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
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