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Personele mededeling.
Zoals iedereen inmiddels weet (en kan zien) is Corina al een flinke tijd in
verwachting van haar tweede kindje.
Vrijdagochtend 15 april a.s. is zij voor het laatst aanwezig op school.
Deidre zal Corina tijdens haar verlofperiode vervangen.
Daarna zal haar zwangerschapsverlof beginnen.
Lieve Corina:
we wensen je een heerlijke verlofperiode!
Het team.

Thema “Familie” in de groep van Jordi en Marion
Afgelopen maandag kwamen Senne en Micah naar Jordi toe. Op het planbord stond namelijk niet de optie “buitenspelen”. Niet heel gek, want we
gaan na of voor de werkles altijd naar buiten, “maar”, zei Senne “Micah en
ik willen spelen dat we familie zijn, en dat we buitenspelen.” “ja,” vervolgt
Micah, “dan zijn we broers. Mag dat?” Uiteraard hebben de broers buiten
gespeeld en hebben ze gedaan alsof ze bij een grote oceaan waren met
allemaal haaien. Gelukkig bleek het om het volgelopen knikkerputje te gaan,
want als er écht haaien hadden gezwommen… hadden Senne, Micah en
Jordi heel hard moeten gillen.

Bericht vanuit groen
Aanstaande dinsdag 12 april is de ouderkring van de groep van Ada en Stephanie.
Deze keer praten we onder andere over werkhouding, "huiswerk", en waar school thuis kan ondersteunen
en thuis school kan ondersteunen.
We hebben er zin in en hopen dat we met veel ouders een gezellig uurtje hebben.
Uiteraard is er koffie en wat lekkers!
Tot dinsdag!
Ada en Stephanie

Uit de blauwe groep van Annemiek en Karin
We hebben het thema familie afgesloten. We hebben genoten van alle
leuke familie verhalen, foto’s, liedjes, werkjes etc. We hebben veel geleerd
over onze families.
De komende 2 weken tot de meivakantie gaan we leren over Nederland
(koningshuis, tulpen, molens, klompen etc.) Tussendoor oefenen we ook
nog de dingen die we de afgelopen tijd nog moeilijk vonden.
We zijn ook erg druk met het leren strikken van onze veters, sommige kinderen
kunnen het al en hebben een veterstrikdiploma gekregen. In de groep ligt een veterstrikplankje klaar, zodat je tussendoor
even kan oefenen. Maar ook de veters van je vader of moeder kun je
strikken…..
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Tentoonstelling ateliers
Vrijdag 1 april was er een tentoonstelling voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s van de Regenboog.
Ieder kind heeft 4 weken hard gewerkt aan zijn/haar atelier op donderdagmiddag. Er werd gezongen, er
zijn filmpjes getoond van Flaggfootball en zelfverdediging en er zijn mooie producten gemaakt. Hieronder
een kleine impressie van de tentoonstelling.

Schoolvoetbal: uit de Oranje groepen.
Uitslagen meidenvoetbal:
Toermalijn- Regenboog
Driesprong – Regenboog
Warande – Regenboog
Meander – Regenboog

Jongensvoetbal:
Driemaster – Regenboog
Regenboog – Boeier
Driesprong – Regenboog
Regenboog – Tjotter

1–4
3–0
0–1
0–0

0–2
4–1
2–0
2–1

Verslag meidenvoetbal:
De eerste 2 wedstrijden was het super lekker weer, maar we waren super snel moe, omdat het zo warm en
zwaar was. De 3e en 4e wedstrijd was het super slecht weer, het gras zat helemaal onder de modder. Maar
het was wel erg leuk. Na de wedstrijden gingen we een groepsfoto maken en we waren helemaal vies. Bij
het doel lag een grote modderplas. Toen kregen we een super leuk idee, we gingen buikschuiven, toen
lagen we helemaal in een deuk. We zijn allemaal super blij dat we door zijn. We hopen dat we aankomende wedstrijden nog veel plezier kunnen maken. Het was super gezellig, op naar de finale vanavond.
Ella (Carola) en Suzanne (Maarten)
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De eerste wedstrijd van schoolvoetbal had iedereen er heel veel zin in. Het eerste doelpunt werd gemaakt
door Sander. En in de tweede helft scoorde Yoram de 2-0 en dat bleef zo de eerste wedstrijd hebben we
gewonnen.
De tweede wedstrijd begon. Bas R scoorde de 1- 0, niet lang daarna scoorde Bas S de 2 – 0. Deze wedstrijd hebben we uiteindelijk ook gewonnen.
Een paar dagen later moesten we de derde wedstrijd; de tegenpartij scoorde eerst, toen hadden wij een
grote kans maar helaas miste Bas R en scoorde de tegenpartij wel weer. De laatste wedstrijd hebben we
verloren. De tegenstander scoorde langs de keeper en daarna Sander uit een vrije trap. Jammer genoeg
scoorde de tegenstander toen nog een punt.
Laatste wedstrijden 7 april:
Driesprong 2 – Regenboog
Driemaster - Regenboog
Regenboog – Tjalk

2–1
0–1
0–2

We vonden het heel erg leuk met ons team en zijn best ver gekomen!
Boaz F, Sergen en Cas v/d B.

Groep van Karine en Marleen.
Deze weken hebben wij het thema “lente
op de boerderij”.
LeeAnn en haar moeder zijn afgelopen
zaterdag bij de boer op visite geweest en
hebben mogen kijken hoe de koeien voor
het eerst naar buiten gaan.
LeeAnn vertelt daarover: “Op zaterdag 2
april gingen de koeien voor het eerst in 10
jaar in de wei. Deze koeien waren nog
nooit van hun leven buiten geweest.
De koeien mochten eerst op het beton achter de schuur.
Dit is zodat ze aan de ruimte en het licht kunnen wennen.
Ik mocht toen in de tractor zitten om te kijken.
Na 20 minuten wennen mochten ze naar het weiland.
Ze gingen allemaal bokken en springen. Er was ook één eigenwijze koe ontsnapt, maar gelukkig kon ze
snel worden gevangen en bij haar vriendinnen gebracht worden. De
koeien blijven wel allemaal voor in het weiland, want achterin vinden
ze het nog een beetje eng. Ik vond het heel erg leuk dat de koeien zo
blij waren.

Verder hadden ze ook nog kuilgras, maïs, bietenpulp en uilenballen
meegenomen waar we aan konden ruiken en uitgebreid naar gekeken
hebben.
Het rook in de groepen gelijk naar de koeienstal.

Groetjes van LeeAnn en de groene groep van Karine/Marleen.
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Schoolvoetbal oranje groepen
Afgelopen week hebben de jongens en de meisjes van de oranje groepen een aantal mooie wedstrijden
gespeeld, goed samenspel, sterke verdediging en mooie acties op het doel. Dit heeft geresulteerd in een
mooie uitslag. We zijn derde geworden in de poule.
Zowel de jongens als de meisjes zijn door naar de volgende ronde.

Donderdagavond 7 april zijn de jongens in actie gekomen. Ondanks de onduidelijke communicatie maar
het zeer snelle handelen van onze Regenboogkanjers stonden we er weer! De jongens hebben 3 wedstrijden gespeeld, spannend en er flink voor moeten strijden. 1 wedstrijd gewonnen, 2 verloren, helaas! De
andere teams waren net even sterker. We kunnen met trots terugkijken op een spannend en sportief toernooi. Heel goed gedaan jongens, jullie hebben een sportieve en respectvolle indruk achter gelaten, Top!!
De meisjes staan vrijdag 8 april weer in het veld.

UITSLAGEN RONDE 1:
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Schoolkorfbal voor de groene groepen.
Binnen kort starten we weer met het schoolkorfbal. Aan dit toernooi mogen alle kinderen uit de groene
groepen deelnemen.
Korfbal wordt laagdrempelig aangeboden met aangepaste spelregels en een grotere korf.
Ideaal voor jonge kinderen om succes te kunnen beleven tijdens het spel. Het is een mooie
gelegenheid om op deze manier kennis te maken met het korfbal.
Het toernooi zal gehouden worden op woensdag middag 8 juni 2016 bij korfbal vereniging
Exakwa. Wanneer het je leuk lijkt om mee te doen geef je dan op door bijgevoegd inschrijfformulier vóór woensdag 13 april in te leveren bij de medewerker van je groep.
Naast het toernooi op woensdag 8 juni willen we ook met de kinderen oefenen en trainen. Om dit mogelijk
te maken hebben we uw hulp nodig. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die dit op zich willen
nemen.
We hopen op een mooi aantal inschrijvingen.
Sportieve groet, Vakleerkracht bewegingsonderwijs Monique Schuitema

april 2016
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
De ouders van de kinderen van deze
groep mogen komen kijken

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

Koningsspelen

Vrijdag 22 april 2016

Weekslot Annet

13.15 – 13.45 uur
De ouders van de kinderen van deze
groep mogen komen kijken

Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei 2016

Meivakantie

Woensdag 13 juli 2016

Jaarslot
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