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nieuwsbrief februari

Uit de jaarkalender :
15 feb
25 feb
18 maart

start voorjaarsvakantie
schoolarts
open dag

Welkom op de Reinbôge
Na de kerstvakantie zijn Eva, Jan, Lucas en Niels bij
ons op school gestart. Inmiddels hebben ze hun
draai gevonden in de klas. Van harte welkom op de
Reinbôge!

Om niet te vergeten






Toetsweken
Afgelopen weken hebben de kinderen hun best
gedaan tijdens het maken van de CITO toetsen. Ook
de rapportgesprekken zijn inmiddels achter de rug.
Het was een drukke maar geslaagde periode voor
zowel de leerlingen als de meester en juffen.



Eindpresentaties Toanhûs
Het Toanhûs
heeft de
afgelopen weken
verschillende
lessen verzorgt in de midden- en bovenbouw.
Groep 4/5 heeft muziekles gehad en groep 6/7/8
dramalessen. Deze week vond de afsluiting van de
muzieklessen plaats met vele enthousiaste reacties.
De lessen zijn voor herhaling vatbaar.

Wisselmoment groep 3
Nadat groep 3 het afgelopen halfjaar veel geleerd
heeft bij juf Alie en juf Tiny in de klas is het tijd om
door te stromen naar de klas van meester Simon na
de voorjaarsvakantie. Dit betekent weer allemaal
leuke nieuwe dingen. Zo mogen ze nu op dinsdag
ook cup à soup mee naar school nemen. Gelukkig is
niet alles helemaal nieuw want juf Esther verhuist
mee naar groep 4/5.




Groep 3 mag na de voorjaarsvakantie elke
ochtend samen met de kinderen van groep
4 t/m 8 naar binnen.
De kinderen uit groep 3 krijgen hier
allemaal een nieuw haakje om hun jas en
(gym)tas op te hangen.
Iedere woensdag ochtend is het
inloopochtend. Ouders van de groepen 3
t/m 8 mogen dan mee de klas in, zodat
kinderen kunnen laten zien wat ze allemaal
doen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.
Op de andere dagen hoeven de kinderen uit
groep 3 tot en met 8 niet meer binnen
gebracht te worden, tenzij er natuurlijk een
belangrijke mededeling is. Natuurlijk is het
voor groep 3 na de voorjaarsvakantie
allemaal nieuw! Daarom zijn ouders de
eerste week nog welkom om even mee te
lopen naar binnen.
We willen graag dat alle kinderen fruit
meenemen naar school voor in de pauze in
plaats van koekjes.
Na de vakantie komen de luizenmoeders
ook weer in actie.
De rapporten kunnen na de
voorjaarsvakantie
weer worden
ingeleverd bij de
juffen en meester.

Vrienden van…
Nog steeds zijn er de vrienden van de Reinbôge. Zij
leveren een finaciele bijdrage aan de OR die
gebruikt wordt om leuke activiteiten met alle
leerlingen te organiseren. Graag willen deze
Vrienden van… bedanken voor hun bijdrage en
betrokkenheid bij de Reinbôge.
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Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is op dinsdagochtend voor de
bel gaat (dus van 08.20 – 08.30) geopend voor de
kleuters met hun ouders. Zij kunnen daar een boek
uitkiezen voor mee naar huis.
Oudere kinderen verwijzen we graag naar de
bibliotheek in Lemmer waar je tot 18 jaar gratis lid
kan worden, zodat we het beperkte aanbod van
onze eigen bieb op school kunnen gebruiken.
https://www.bmf.nl/adressen-enopeningstijden/detail.199488.html/bibliotheeklemmer/

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2/3
Zo vlak voor de voorjaarsvakantie willen we jullie
nog graag even vertellen over wat er de laatste
weken in onze groepen aan bod is geweest. Maar
ook over wat er na de voorjaarsvakantie aan bod
komt.
Eerst willen we nogmaals Jan, Lucas en Niels van
harte welkom heten. Wij hopen dat jullie een fijne
tijd op “de reinbôge” zullen hebben!
We hadden gehoopt op heel veel sneeuw en een
dikke laag ijs, zodat we het thema ”winter” met al
zijn facetten echt hadden kunnen beleven. Maar
helaas…..
Toch weten de kinderen in groep 1-2-3 nu ook al
heel veel over de winter, doordat we het boek
“kikker in de kou” van Max Velthuijs als
uitgangspunt hebben genomen zodat er toch aan
de taal-en rekendoelen kon worden gewerkt. En er
is heel hard gewerkt! De mooiste tekeningen, knip,
plak en vouwwerkjes zijn er gemaakt, liedjes
geleerd, spelletjes gedaan en nog veel meer.
De kinderen van groep 3 hebben in deze periode
hun allerlaatste letter geleerd en kunnen nu dus zelf
al verhaaltjes lezen, maar ook al zelf verhaaltjes
maken. Ook het rekenen gaat goed. Dat betekent
dat zij na de voorjaarsvakantie samen met juf Esther

naar meester Simon gaan om daar groep 3 af te
maken. Wij gaan jullie gezelligheid en
behulpzaamheid erg missen, maar wensen jullie
heel veel succes. Juf Esther willen we ook
bedanken voor haar assistentie de afgelopen 100
dagen!
Deze afgelopen 100 dagen hebben we afgesloten
met een feest. Niet zo maar een feest, maar het 100
dagen feest! Deze dag stond het getal 100 centraal
omdat we al 100 x naar school zij geweest. Daarom
mocht iedereen verkleed naar school, werden er
spelletjes en activiteiten rondom het getal 100
gedaan. U heeft vast de foto’s voor bij zien komen
op facebook.
Na de vakantie gaan we dus verder met groep 1-2 .
Dat gaat vast ook weer erg gezellig en leerzaam
worden. We starten dan met het thema”de
bakker”. Mocht u nog leuke spulletjes,
verkleedkleren etc passend bij dit thema hebben
dan horen wij dat graag.
Fijne vakantie allemaal,
Juf Alie, juf Esther en juf Tiny
Groep 4/5
De eerste weken na Kerstvakantie stonden in het
teken van de CITO-toetsen. De afgelopen weken is
er hard gewerkt en hebben de kinderen toetsen
gemaakt van rekenen, spelling, woordenschat en
technisch- en begrijpend lezen. Intussen zijn we al
weer een tijdje klaar en werken we weer hard
verder op de tablet. Komende week staan de 10minutengesprekken en de rapporten op de
planning.
Speelgoed meeneem-middag
Met al die CITO-toetsen was het natuurlijk ook wel
even lekker om te ‘ontspannen’. Het kwam dus
mooi uit dat in Classdojo de volgende
groepsbeloning werd behaald. Namelijk de
speelgoed meeneem-middag. Iedereen nam
speelgoed meen van huis zodat hier in de middag
gezellig mee gespeeld kon worden. Er was een
game hoekje met tablets en Nintendo Switch, in de
gang werd onder andere met Twister en Lego
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gespeeld en verder waren er overal autootjes en
figuurtjes te vinden door de klas. Een erg gezellige
middag!
Weektaak groep 4
In een combinatiegroep is het fijn wanneer je je
zelfstandig goed kunt redden. Groep 5 kan dit al
best goed, zeker met de weektaak. Sinds een aantal
weken gebruikt ook groep 4 de weektaak. In het
begin was dit best even wennen, gelukkig stonden
alle taken ook nog op het bord. Maar langzaam aan
verdwenen deze ook en oefende groep 4 zelf met
het gebruik van de weektaak. ‘Welke les moet ik
vandaag maken?’, ‘Wat is het doel van de taalles?’,
en ‘Waar vind ik de klaaropdracht van spelling?’
Met de weektaak lukt het de kinderen in groep 4
om zelf hun taken te organiseren. Dit is natuurlijk
super handig en ook nog eens leuk!
Plankjeslezen
‘Mandjeslezen’ is een bekend begrip in het
onderwijs. Kinderen maken kennis met
verschillende soorten boeken door middel van
gevulde boekenmandjes. Door het gebrek aan
mandjes, noemen wij het in de klas ‘Plankjeslezen’
met op iedere leesplank een nieuw soort boek. Zo is
er een plank met stripboeken, een plank met
informatieboeken en ook een plank met
leesboeken. Iedere week maken de kinderen in
groepjes kennis met een nieuwe plank met boeken.
Hierdoor ontstaat er plezier bij het lezen en blijft de
leesmotivatie groot!

Groep 6/7/8
Ook in de bovenbouw is het nieuwe jaar goed van
start gegaan. Weer even in het ritme komen en
toen al hard aan de slag met de cito’s. Helemaal
belangrijk voor groep 8 die nu de adviezen voor het
voortgezet onderwijs krijgen. Dat alles is goed
gegaan.
Dus was er ruimte om eens te kijken naar een
nieuwe groepsindeling. Na een gesprek over wat je
nodig hebt om goed te kunnen leren, hebben de
kinderen zelf een plek gekozen om hun tafel neer te
zetten. De eerste keer liep dat nog niet helemaal
soepel, dus hebben we het opnieuw geprobeerd en
lijkt het er op dat iedereen het nu naar zijn/haar zin
heeft.
Verkeringen zijn uitgegaan en nieuwe paartjes zijn
gevormd, vaak met wat hulp van vriendjes en
vriendinnetjes. en briefjes over en weer. Na de
vakantie gaan we het maar eens over lentekriebels
hebben.

Meer informatie kunt u vinden: www.abbsdereinboge.nl

Nieuwe leerling
Sinds maandag 6 januari is onze groep groter
geworden met de komst van Eva Flier. Zij is nieuw
bij ons op school en zit in groep 5. De eerste dagen
waren best even wennen, maar inmiddels is Eva
helemaal op haar plek in de groep. We wensen Eva
en haar broertjes een hele fijne tijd op de Reinbôge!
Groeten meester Simon
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