Nieuwsbrief
1 april 2016
Week 12

Uit de blauwe groepen..
Binnen de blauwe groepen zijn we al drie weken bezig met het thema “Familie”. Volgende
week sluiten we het thema af. In de groepen hangen een hoop foto’s van gezinnen en familie’s. Fijn dat jullie zo actief hebben bijgedragen binnen ons onderwijs. Blijf dat doen; samen
zijn we de Regenboog.
Groen
De afgelopen week zijn wij gestart met het thema “Lente op de boerderij”.
Dit thema zijn we gestart met een uitje naar de kinderboerderij. We hebben de pasgeboren
lammetjes en geitjes gezien, zij waren pas 1 week oud. Ook was er een pasgeboren kalfje.
Het was een ontzettende gezellige middag die begon met regen, maar die we afgesloten
hebben met een heerlijk zonnetje.
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Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag is het schoolvoetbal van start gegaan. De jongens mochten als eerste
van start en hebben twee mooie wedstrijden gespeeld. Mooi samenspel, sportief gespeeld,
een zeer positieve indruk achter gelaten, Complimenten.
Om deze sfeer voort te zetten willen wij aan alle supporters aan de zijlijn vragen om deze
positieve insteek met ons te delen. Daarbij hoort ook het respectvol omgaan met de beslissingen van de scheidsrechters.
Vrijdag 1 april mogen de meisjes hun eerste wedstrijd spelen, wij hopen opnieuw op een
grote supportersgroep. Succes Meiden, zet ’m op!
Team Regenboog
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1 april op de Regenboog
De medewerkers van de Regenboog hadden het zwaar op 1 april: De WC was stuk. Gelukkig had iemand gezorgd voor een potje mét wc-papier en drol. We kwamen er net op tijd
achter dat het een goede 1-april-grap was.

Oranje
Het jaarslot van de oranje groepen zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 13 juli. We hopen
dat alle ouders van de oranje groepen gezellig komen kijken!
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april 2016
Vrijdag 1 april
2016

Groepsavond Sanne/ Suzanne
Let op: nieuwe datum!!

19.00 – 21.00 uur

Vrijdag 8 april
2016

Weekslot groep Hilda

13.15 – 13.45 uur

Maandag 11 april
2016

Ouderkring Carola

19.30 – 20.30 uur

Dinsdag 12 april
2016

Ouderkring Ada/ Stephanie

19.30 – 20.30 uur

Vrijdag 15 april
2016

Weekslot Maarten

13.15 – 13.45 uur

Dinsdag 19 april
2016

Ouderkring Maarten

19.30 – 20.30 uur

Donderdag 21
april 2016

Ouderkring Karine/Marleen

19.30 – 20.30 uur

Vrijdag 22 april
2016

Weekslot Annet

13.15 – 13.45 uur

De ouders van de kinderen van
deze groep mogen komen kijken

De ouders van de kinderen van
deze groep mogen komen kijken

De ouders van de kinderen van
deze groep mogen komen kijken

Vrijdag 25 april t/m Meivakantie
vrijdag 6 mei 2016
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