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Uit de jaarkalender :
15 maart
31 maart
1 april
12 t/m 15 april
12 t/m 15 april

start IEP toetsen
paasviering
margedag lln.
groep 3 t/m 8 vrij
rapportgesprekken
rapporten mee

Weer naar school!
Nadat we eerst allemaal weer even moesten
wennen om naar school te gaan is het ritme
inmiddels weer gevonden. Al lijkt 2021 wat
moeizaam op gang te willen komen, we gaan er wat
moois van maken!

CITO/IEP toetsen
Vanaf volgende week zullen we starten met het
afnemen van de IEP toetsen (leerlingvolgsysteem).
We willen u vragen geen afspraken met externen
onder schooltijd te maken. Goed slapen, goed
ontbijten en een goed gevulde lunchtrommel zijn
weer erg belangijk deze weken!

Rapportgesprekken
Op 12, 13, 14 en 15 april zijn er rapportgesprekken.
Deze gesprekken zullen online worden gehouden. U
krijgt van de leerkracht van uw kind een
uitnodiging.

Paasviering
Op woensdag 31 maart vieren wij het Paasfeest op
de Reinbôge. Dit jaar wordt er in alle klassen
aandacht besteed aan het verhaal rondom Pasen.
De kinderen gaan een palmpasenstok maken. Ook
krijgen de kinderen natuurlijk iets lekkers tijdens de
pause. Het is tenslotte feest. Aan het eind van de
dag lopen alle kinderen een kort rondje over het
Sjinkie Fjild om de Palmpasenstok te laten zien.
Er is deze dag geen gym.

Aan het einde van de maand zal de ouderraad de
vrijwillige bijdrage en die van ‘De Vrienden van’
gaan incasseren. Mocht u het formulier nog niet
hebben ingevuld zou u dat zo snel mogelijk willen
doen? Het formulier kan ingeleverd worden bij
Saschkia Warners. Alvast bedankt!

Tienerschool
Tienerschool Lemmer biedt innovatief onderwijs
voor tieners in de leeftijd van 10-14 jaar. Passend
en uitdagend onderwijs waar tieners de ruimte
krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen en op
zoek te gaan naar hun talenten. Bij ons kunnen
tieners de keuze voor het VO nog even uitstellen en
kiezen ze na klas 2 het niveau dat het beste past.
We hopen na de zomervakantie te kunnen starten
met de eerste tieners van Tienerschool Lemmer.
De afgelopen tijd hebben we gekeken hoe we ons
onderwijs gaan inrichten. We hebben gekozen om
te gaan werken met Curriculum 10-14
https://www.curriculum10-14.nl/n Een curriculum
met een doorlopende leerlijn die speciaal is
ontwikkeld voor 10-14 jarigen en past bij hun
tienerbrein. Deze week starten we als
ontwikkelteam met de trainingen. Ook hebben we
gekeken hoe we onze tieners het beste kunnen
bieden van PO en VO en op welk wijze we dit gaan
vormgeven. De samenwerking tussen Tweespan en
het Zuyderzeelyceum blijkt een hele krachtige
waarbij buiten bestaande kaders wordt gedacht en
zo ontstaan er hele mooie dingen.
Nieuwsgierig naar ons concept? Benieuwd of
Tienerschool Lemmer ook een passende plek zou
zijn voor jouw zoon of dochter? Geef je dan op via
info@tienerschoollemmer.nl voor een van onze
infomomenten op donderdag 18 maart of
woensdag 24 maart ( 16.30-17.30 locatie:
Betelgeuze 4 Lemmer)
Neem een kijkje op onze website
https://tienerschoollemmer.nl/ en volg al onze
ontwikkelingen op Facebook en Instagram
Meer informatie kun je vinden:
www.abbsdereinboge.nl
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