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Uit de jaarkalender:
7 april
13 april
14 april
17 april
Week 16
21 april
24 april-6 mei
12 mei
16 mei
17-18-19
25 en 26 mei
5 juni

Project Schoollied
Paasviering
Goede vrijdag
2e paasdag
IEP toetsen groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Vervolg project
Schoollied
Schoolreisjes
Kamp
Hemelvaart
2e pinksterdag

Onder leiding van Sip, Jet en Liesbeth zijn er
prachtige Maskers, schilden en speren
gemaakt.
Liesbeth Weinans is in Oeganda geweest en
heeft contact met de oprichter van Victoria
Street School. Zij zal er ook voor zorgen dat dit
prachtige bedrag op de juiste plaats komt.
We willen de ouderraad, Sip, Jet en Liesbeth
bedanken voor het initiatief en de geweldige
hulp. En natuurlijk alle bezoekers die de
werkjes van de kinderen hebben gekocht.

Project Schoollied
Het project AFRIKA is nog maar net afgerond en het
volgende project staat voor de deur.

Project AFRIKA
Afgelopen donderdag hebben we het alles
overtreffende bedrag van

€ 1000,opgehaald :
Dit is een geweldig bedrag voor Victoria Street
School in Oeganda,hiermee kunnen bijna 2
weeskinderen naar het voortgezet onderwijs. We
zijn hier heel trots op.

De afgelopen 10 dagen hebben alle groepen
gewerkt aan het thema AFRIKA.

Samen met ‘de Wynbrekker’ in Oosterzee en ‘Twa
Yn Ien’ in Echtenerbrug . Gaan we een schoollied
maken. De melodie voor de drie scholen zal gelijk
zijn maar de tekst wordt samen met professionele
tekstschrijvers van FRETS en onze kinderen
geschreven. Iedere school krijgt zo een eigen lied.
Op 12 mei wordt samen met de kinderen een
videoclip opgenomen.
Kortom weer
leuke en boeiende
activiteiten.
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Geeske Bouma
Ik ben Geeske Bouma en sindskort de juf van groep
7 en 8. Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag
en vrijdag.
Op 20 november ben ik jarig en dan word ik 25 jaar.
Samen met mijn vriend Fokke Andela woon ik in
Wommels. Hij heeft een eigen mechanisatie bedrijf.
Naast schoolwerk help ik hem in de drukkere
tijden.
Wekelijks volleybal ik in een gezellig team.
Daarnaast mag ik graag tekenen, lezen, wandelen
met onze hond; Bear of gezellig met vrienden en/of
familie bij kletsen.
Als er vragen zijn, neem gerust contact met me op
dan maken we een afspraak.

Irma Lok
Hallo,
Sommigen
hebben mij al
eens gezien
op school,
anderen
hebben het
via de
kinderen misschien gehoord. Ik ben Irma Lok en ben
als vrijwilliger werkzaam op de Reinbôge. Ik ben 41
jaar en heb twee kinderen, Marrit zit in groep 7 en
Sydo in groep 5. Ze zitten in Lemmer op school,
waar wij ook wonen.

Ik heb jaren op een vrachtschip gewoond en
gewerkt, waar de kinderen ook geboren zijn. Vijf
jaar geleden ben ik met de kinderen naar Lemmer
verhuisd. Ik ben bijna 4 jaar gastouder geweest en
heb met veel plezier de kinderen laten spelen en
leren. Vorig jaar ben ik daar mee gestopt.
Ik ben actief bij de korfbalvereniging, waar we alle
drie bij spelen. Ik speel zelf bij de recreanten en ben
coach bij het F-team. Ook ben ik assistent-trainer bij
het jongensturnen, waar mijn zoon bij zit. Op de
school van de kinderen ben ik ook vaak te vinden.
Een jaar geleden ben ik begonnen met de studie
Pabo. Ik vond het erg leuk, zeker het stagelopen.
Helaas kreeg ik vorige zomer een burn-out (hoezo
doe ik te veel dingen?) en heb de studie tijdelijk
stopgezet. Toen ik het aanbod kreeg om als
vrijwilliger op de Reinbôge te komen, hoefde ik niet
lang na te denken. Het werk zou bestaan uit
kopieerwerk, spullen opruimen en klaarleggen en zo
nu en dan eens met een klein groepje kinderen
werken. In de praktijk ben ik iedere dinsdag- en
donderdagmorgen bij juf Sonja in groep 4, 5 en 6. Ik
geef oefendictees, help met rekenen of lezen, soms
met 1 leerling, soms met een groepje. Ik vind het
heel erg leuk en hoop dat de kinderen het ook erg
leuk vinden (en dat ze wat van me kunnen leren). Ik
ga in ieder geval weer met plezier naar school.
Irma Lok
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Vertrek meester Michel
Na overleg is besloten dat Michel niet meer gaat
werken op de OT1 scholen. Het contract op de
Reinbôge liep op 1 april af en we hebben besloten
dat niet meer te verlengen. Tiny gaat vanaf 3 april
ook op de maandag in groep 1.2.3 werken zodat de
kinderen niet weer een aan nieuwe meester of juf
hoeven te wennen. Michel komt binnenkort nog
wel afscheid nemen van de groep.

Locatiecoördinator
Per 1 april leg ik mijn werkzaamheden als
Locatiecoördinator neer. Ik doe dit werk met plezier
maar het is voor mij niet goed te combineren met
de zorg voor mijn eigen kinderen. Juf Gerda gaat
dit overnemen. Echter doordat zij ook werkzaam is
op andere scholen als intern begeleider, moet er op
deze schollen een passende oplossing gevonden
worden. Tijdelijk zullen wij geen locatiecoördinator
hebben. Taken worden wel waargenomen.
Totdat juf Gerda als locatiecoördinator bij ons aan
de slag kan blijf ik, Rixt, aanspreekpunt voor ouders.
Juf Rixt

8 lag. De schooltuin is destijds opgeheven. Enkele
jaren hebben we de tuin in school gehad omdat er
rondom de school in die tijd veel vernield werd. Dit
is echter niet meer het geval. En dat zien we als een
zeer positieve ontwikkeling.
Nu durven we het aan om weer groente te gaan
verbouwen in de vaste grond achter de school.
Daarvoor vragen we hulp van ouders: we zoeken
een aantal ouders die in het weekend de ‘oude’ tuin
om willen spitten. Het zou fijn zijn als dat een
groepje ouders is want vele handen maken licht
werk.
Dit spitten kan op een doordeweekse dag overdag,
op een avond of op een zaterdag. Dit kan in
onderling overleg afgesproken worden.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij de leerkrachten.

Stekjes, zaden, pootaardappelen enz. gevraagd.
Voor onze schooltuin zijn we op zoek naar stekjes,
zaden en alles wat leerzaam is om te laten groeien
op onze tuin. Heeft u iets over, dan zijn wij er erg
blij mee.
We starten deze week met het opkweken van een
aantal groenten en we hebben een aardbeiplantje.

Schooltuin
Het is alweer
enkele jaren
geleden dat de
schooltuin voor
de lokalen 4 t/m

Nieuwsbrief
De Reinbôge
31 maart 2017
Tips:
Belangrijk:


Vrijdagochtend is de wisseldag
voor biebboeken.

www.voedingscentrum.nl
www.gezondtrakteren.nl
.

Meer informatie kun je vinden:
www.abbsdereinboge.nl

Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit groep 1/2
Restaurant thema.
In de klas van groep 1,2,3 hebben wij gewerkt aan het thema restaurant. Om dit zo echt mogelijk te laten
lijken is de huishoek omgetoverd tot restaurant: ‘overheerlijk’. De kinderen liepen met een schort voor en
koksmuts op. Allerlei soorten eten hebben we besproken in de kring en we hebben gekeken waar het eten
weg komt en waar het blijft wanneer wij dit opeten. Er zijn prachtige knutselwerkjes gemaakt waar je de
mond van volloopt en van klei zijn heerlijke gebakjes gemaakt.
10 Min gesprekken.
Alle kinderen hebben de cito gemaakt en alle ouders zijn uitgenodigd voor de 10 min. Gesprekken. Juf Tiny
deed de gesprekken dit jaar samen met meester Michel. De kinderen van groep 2 en 3 hebben een rapport
gekregen en de kinderen van groep 1 een mooie kaart.

1

Nieuwsbrief
De Reinbôge
31 maart 2017
Thema: Afrika.
Op dit moment is de hele school bezig met project Afrika. In groep 1,2,3 zijn we op het moment bezig met
het maken van maskers en kommetjes van papier-maché. We hebben verhalen gehoord over Afrika en we
hebben er filmpjes over gekeken. Alles wat we wisten hebben we bij elkaar gelegd en op een groot stuk
papier geschreven. Rekenen, taal, alles staat in het teken van Afrika.
Wist u dat kamelen bang zijn voor water? Dit hebben wij gezien in een video over dieren in Afrika.
De letter in de lettertas.
De letter G zat de vorige keer in de Lettertas. Dit betekend dat de kinderen voorwerpen mee mogen nemen
waarvan de naam begint met een G. Zo is er op dit moment al iemand die: Gras, glitters, een geurkaars en
geld heeft meegenomen. Nu gaan wij deze keer woorden zoeken waar de letter J van jungle in zit.(ivm met
thema Afrika) Woorden die beginnen met de J hebben wij het liefst. Wij zijn erg benieuwd wat er op school
komt met de letter J.

De jaarlijkse opendag.
Woensdag 22 Maart was onze jaarlijkse opendag. Een aantal ouders kwamen een kijkje nemen bij de lessen
van groep 1 t/m3. Zo kregen zij een goed beeld van o.a. de organisatie in deze combi-groep. Alle kinderen
vonden het erg gezellig en we hopen de ouders ook. Mirthe en Tijs kwamen alvast een kijkje met hun
memmen nemen. Binnenkort heten wij hun ook van harte welkom.

Nieuws uit groep 3/4/5
In januari zijn de CITO toetsen gemaakt en naar aanleiding daarvan zijn we weer goed aan het oefenen op
de onderdelen die de kinderen nog moeilijk vinden. Daarnaast worden de kinderen die onderdelen al heel
goed beheersen juist extra uitgedaagd. Zo werken we weer gericht aan alle persoonlijke leerdoelen van de
kinderen. Hier krijgen we ook de hulp van juf Irma (onze vrijwilligster) bij. Zij zal haar ook even voorstellen
in deze nieuwsbrief.

Naast al dat harde werken doen we ook genoeg leuke dingen. Zoals de danslessen van het Toanhûs,
die we 1 keer in de 2 weken op woensdag krijgen. De kinderen zijn druk bezig hun eigen bedachte dans
in te studeren. Als we toe zijn aan het optreden, krijgt u uiteraard nog een uitnodiging!
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Ook de projectweek over Afrika bracht veel leuke (en leerzame!) dingen met zich mee. De kinderen
hebben bijvoorbeeld als taalles een brief geschreven aan een leeftijdsgenootje in Afrika. Ze hebben
een uniform ontworpen voor onze school (hebben ze in Afrika ook) en ze hebben een fantasieverhaal
geschreven, die in hun opkwam toen we een hoorspel over het oerwoud beluisterden. Ook hebben we
een muurkrant gemaakt in groepjes of individueel. Het onderwerp Afrika gaf vele mogelijkheden. Er
was een muurkrant over ’The big five’, Oeganda, Tijgers en andere dieren maar ook over Nelson
Mandela waar we een indrukwekkende les over hebben gehad.
Daarnaast hebben ze diverse creatieve knutsels gemaakt, die u bij de markt kon bewonderen en die nu
hopelijk bij u thuis hangen!
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