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Koningsspelen

Vrijdag 22 april Koningsspelen!
Deze dag staat in het teken van de Koningsspelen. Alle kinderen mogen deze dag
verkleed naar school komen.
We gaan met de hele school dansen, eten met zijn allen een koningsontbijt, doen
mee aan de Koningsspelen en kijken in de middag naar koninklijke toneelvoorstellingen uit de groepen.
De deur gaat deze dag om 8:25 open, alle kinderen starten in de eigen groep, jassen
mogen aangehouden worden.
Om 8:40 uur starten we op het plein met het dansje “HUPSAKEE” van kinderen voor
kinderen. We zouden het leuk vinden wanneer ouder/verzorgers hier ook bij aanwezig zijn en met ons mee dansen!
Omdat wij samen met de kinderen op school ontbijten willen wij u vragen om donderdag 21 april een bord en mes mee te nemen voor het koningsontbijt!
Deze dag graag wel een 10 uurtje mee!
We maken er een mooie en gezellige dag van.
Team Regenboog

Weekslot groep Annet
Door omstandigheden komt het weekslot van de groep van Annet op 22 april te vervallen. Dit weekslot wordt verplaatst naar vrijdag 20 mei. Alle ouders van deze groep
zijn welkom van 13.15 – 13.45 uur.
Groen
Aanstaande donderdag 21 april is de ouderkring van Karine en Marleen. Alle ouders
van deze groep zijn uiteraard van harte uitgenodigd om deze avond te komen. Wij
hopen jullie allen te zien!
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Oranje
Ouderkring
In de groep van Carola was afgelopen maandag de ouderkring. Het ging over
groepsprocessen en seksuele vorming. Helaas was de opkomst van de ouderkring
erg laag. Het doel van deze avonden is gesprek, een van de belangrijke pijlers van
ons Jenaplan onderwijs. Ouders kunnen hun mening laten horen en meepraten over
de onderwerpen. Fijn dat er 2 ouders wel grote betrokkenheid hebben laten zien.
Bedankt Ron en Ed, dat jullie hebben meegepraat over dit onderwerp. Samen zijn we
tot een mooi gesprek gekomen. Volgend schooljaar zijn er weer 3 ouderkringen, ik
hoop dan op een grote betrokkenheid en opnieuw mooie gesprekken!

Centrale eindtoets
Aankomende week staat voor groep 8 in het teken van de centrale eindtoets. Maandag-, dinsdag en donderdagochtend zijn deze kinderen dan ook druk bezig met het
maken van de toets. Voor het creëren van de juiste toetsvoorwaarden verhuizen de
kinderen van Maarten voor 4 dagen naar de groep van Hilda en de kinderen van Carola naar de groep van Annet (Henk). Vandaag zijn alle spullen verhuisd.
Voor de kinderen van jongsten van deze groepen betekent dit, dat zij deze 3 ochtenden, met hun weektaak, verdeeld worden over de andere 10 groepen.

april 2016
Dinsdag 19 april Ouderkring Maarten
2016

19.30 – 20.30 uur

Donderdag 21
april 2016

Ouderkring Karine/Marleen

19.30 – 20.30 uur

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

normale schooltijden

Vrijdag 25 april Meivakantie
t/m vrijdag 6 mei
2016
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