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Volgende nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 24 april 

NIEUWS 

 
 

Corona maatregelen  

Een bijzondere en rare tijd. De kinderen kunnen niet meer naar 

school, ze zien hun vrienden en de juf niet. Als ze jarig zijn, kunnen ze 

dit niet vieren met de klas. En ze moeten ineens thuis aan het werk 

met het schoolwerk. Ook voor ons als juffen is dit een bijzondere situ-

atie. We moeten op een andere manier proberen les te geven. We 

willen iedereen helpen, maar op afstand is dat best lastig. En missen 

het directe contact met de kinderen.  

De communicatie loopt vooral via de mail. Wat ik hoor gaat dat goed. 

Ook voor ouders is het een nieuwe situatie. Je hebt je kinderen thuis 

en je moet ze vaak nog helpen met het thuisonderwijs. Dan komt er 

ineens heel veel op je af, ook dit is wennen en we snappen dat het 

soms echt wel lastig kan zijn. We proberen met elkaar om dit allemaal 

zo goed mogelijk op te pakken en elkaar te helpen waar we kunnen.  

Als team hebben we veel contact op afstand. Soms werken we 

(individueel of in tweetallen) op school. Gisteren is bekend geworden 

dat de noodopvang niet meer op school gaat plaats vinden vanaf vol-

gende week maandag. Misschien weer iets nieuws waar leerlingen en 

u als ouder aan moet wennen. Indien u gebruik wilt maken van de 

opvang dan kunt u zich aanmelden bij Kids First, voor meer informatie 

verwijs ik naar de brief die u gisteren per mail hebt ontvangen. Juf 

Geertina wordt namens onze school ingezet om kinderen te helpen 

bij het maken van het huiswerk. Volgende week is de schoolbiblio-

theek gesloten. Via klasbord  / mail houden wij u op de hoogte. Voor 

nu hopen wij dat we allemaal gezond blijven en elkaar snel weer 

treffen.  
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Wijzigingen  

Door de tijdelijke sluiting van de scholen 

gaan meerdere activiteiten niet door. 

Wij begrijpen de situatie, maar vinden 

dit wel erg jammer. Het lukt niet om alle 

activiteiten in te halen. Zodra de scholen 

weer worden geopend, hebben we con-

tact met de verschillende organisaties. 

De volgende activiteiten zijn afgelast:  

- Koningsspelen  

- IEP toets groep 8  

- Schoolvoetbal 

- Kazemattenmuseum  

- Theater Makkum 15 april voor de bo-

venbouw 

- Foodtruck Mama Mascha (2 april) 

- Ouderavond op 7 april, wij hopen dat 

we de ouderavond op 25 mei a.s. kun-

nen houden, maar dat is afhankelijk wat 

het RIVM aangeeft. 
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Gedenkboek bovenbouw 

Normaal gesproken delen wij het Denkboek 4 en 5 mei uit op school. 

Door het Corona virus weten we niet hoe dit komt. Mocht het uitde-

len niet lukken, dan staan de boekjes alvast klaar op school voor wan-

neer de lessen op school weer aanvangen. Het boekje is vanaf 30 

maart ook online beschikbaar. De online versie vindt u op 

www.4en5mei.nl/denkboek In het komende Denkboek gaat extra 

aandacht uit naar het jubileum 75 jaar vrijheid en naar de verschillen-

de facetten van de bevrijding van Nederland, die in fases plaatsvond. 

Ook besteden we aandacht aan het begrip vrijheid en de waarde en 

betekenis daarvan. Met het Denkboek willen we de kinderen hierover 

zelf laten nadenken, het is immers hún vrijheid en het gaat over hún 

toekomst. 

 

Schoolkamp  

Helaas weten wij nog niet hoe het met het schoolkamp van groep 7 

en 8 komt. Door de Corona maatregelen is dat allemaal erg onzeker. 

We hebben contact met het vakantiepark en zodra wij meer weten 

informeren wij de leerlingen en u als ouder(s).  

 

Extra bijlagen 

U ontvangt bij deze nieuwsbrief extra bijlagen: Lentekriebels voor alle 

groepen, Kanjer thuispakket, Corona kinderboek en het gezonde 

school voedingsbeleid. Dit laatst genoemde document kunt u ook 

terugvinden op onze website. 

  

Nieuwsbrief nummer 7 —  27 maart 2020  

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

https://mailing.edg.nl/url.php?info=SnNxRndQVVRvVUdiRUdKSTg4YzNMdy9wTkFCY2xFMmw1ZDV5emtYNFViQXRDaWpRNWczR0NNUW13aHp0RWhmQm1xWTBGUy82SGVGMFcvVFVJQU80Q1IwU3J6b2M3UXUzOTZPOGZFZHNZWXdycnNONUMxcFJUL0tPVzhpdWw0MFlMZzE0QnBDN3Q2cXFCUDYwMkRXSFUwVGR3WWUwR2JEWFZFNEFIOG9


Nieuws 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groetjes van het team                       
CBS de Reinbôge 
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Gezonde school 

In de eerste twee weken van de maand april zouden wij school breed 

werken aan het thema voeding. Mama Mascha zou langs komen met 

haar foodtruck en gezamenlijk zouden wij een gezonde lunch en ge-

zonde hapjes maken. De afspraak van 2 april a.s. gaat niet door en 

afhankelijk van wat de ministers volgende besluiten gaat de afspraak  

op donderdag 9 april (gezonde hapjes maken) wel of niet door. Voor 

ons is dit erg jammer, maar onze gezondheid gaat nu voor.  In deze 

periode was het ook de bedoeling om school breed een bezoek te 

brengen aan een boer. Het lesmateriaal hadden wij al in huis, ook dat 

gaat helaas (eerst) niet door. Hoe het precies allemaal komt dat we-

ten we nog niet. In de bijlage vindt u onder andere gezonde school 

voedingsbeleid. Als team hebben wij deze samen opgesteld. Hij staat 

op de website maar we sturen hem tevens als bijlage mee.  

 

Afscheid nemen van Juf Anje 

Vrijdag 3 april is juf Anje haar laatste werkdag bij ons op school. We 

willen juf Anje bedanken voor al haar inzet tijdens de zwangerschaps-

verlof van juf Ida. Later dit schooljaar nemen wij afscheid van            

juf Anje. 

 

Einde zwangerschapsverlof van juf Ida 

Maandag 6 april is juf Ida haar eerste werkdag. Een rare situatie, want 

we weten dat de school in ieder geval maandag 6 april nog is geslo-

ten. Juf Titia en juf Fokeline verschuiven naar de oude werkdagen 

terug.  

Groep 3-4-5: Maandag + dinsdag: juf Fokeline 

   Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Titia 

Groep 6-7-8: Maandag + dinsdag + vrijdag: juf Ida 

   Woensdag en donderdag: juf Fokeline 
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