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Vanuit het team
De vogels fluiten en de bloesemboom staat weer vol: de lente is in het land en dat zorgt voor
steeds betere temperaturen en ook zien we de zon steeds vaker aan de lucht. De regen die
daarbij valt zorgt soms voor de meest mooie regenbogen, maar de allermooiste Regenboog
is wel die van ons: Openbare Jenaplanschool de Regenboog.
De komende twee weken is het meivakantie: wij wensen alle kinderen en ouders een heerlijke rustperiode. Na de vakantie zien we elkaar weer terug en kunnen we er nog een aantal
weken flink tegenaan.
Geniet er maar lekker van!
Het team.
Vanuit de blauwe groepen…
Na de meivakantie beginnen de kinderen uit de blauwe groepen met het thema ‘Dieren’. Er
gaan een aantal leuke activiteiten plaatsvinden waarbij we de hulp van ouders goed kunnen
gebruiken. Daarom via hier het vriendelijke verzoek je op te geven bij de leerkracht van je
zoon/dochter.

Vanuit de blauwe groep van Jordi en Marion…
In onze groep zijn we druk bezig met veterstrikken en
ook het fietsen zonder zijwieltjes is een vaak
terugkomend onderwerp.
In onze groep kan Micah kan al heel knap fietsen,
dus toen hij Senne en Jordi vroeg achterop te stappen
luisterden zij natuurlijk direct.
Bedankt voor de fijne rit, Micah!
Vanuit de groene groepen…
Deze weken hebben we met W.V. gewerkt aan het thema “lente op de boerderij”.
We zijn naar de kinderboerderij geweest, hebben gewerkt aan een muurkrant en we hebben
boontjes laten groeien. Ook hebben alle kinderen een kijkdoos gemaakt waarin te zien is wat
er allemaal te beleven is op de kinderboerderij.
Met rekenen zijn de jongste kinderen begonnen met rekenen op de getallenlijn met sprongen
van 10 en hupjes van 1. Ook zijn we begonnen met de getallen op de getallenlijn t/m 50 en
kennen de kinderen de symbolen = + en -.
De oudsten werken met het aangeven van verschillende maten (km, m, cm, kg, gram, liter en
graden. Daarnaast leren ze een aanzicht bij een getekend bouwsel zoeken.
Er wordt dus hard gewerkt in groen!
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Kleine kuikens worden groot!
Vorig jaar hadden wij een broedkast op school. Een aantal van de kuikens die uit die eieren
zijn gekomen heeft een thuis gekregen bij de familie Bohle. Afgelopen week heeft Monique in
de groepen van Jesse en Rosanne één van die kippen en een haan laten zien. Wat zijn ze
groot geworden!

De kuikens vorig jaar
Een kip en een haan nu

Informatiebrief invulling directeursfunctie
Afgelopen middag heeft uw kind een brief meegekregen van de Stichting School over de
invulling van de directeursfunctie op de Regenboog. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
deze brief nogmaals in de digitale versie.
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April/Mei 2016
Vrijdag 22 april t/m
zondag 8 mei

Meivakantie

Alle kinderen zijn vrij.

Dinsdag 10 mei

Ouderkring Hilda

19.30 – 20.30u

Woensdag 11 mei

Gastles ‘social media’ van de wijkagent.

Voor de oranje groepen (Maarten
en Carola)

Vrijdag 13 mei

Weekslot groep Sanne/Suzanne

13.15 – 13.45u
Ouders uit deze groep zijn welkom.

Maandag 16 mei

Tweede pinksterdag

Alle kinderen zijn vrij.

School is gesloten.

School is gesloten.
Dinsdag 17 mei t/m
vrijdag 27 mei

Cito-toetsweken

Groepen 3 t/m 7.

Maandag 23 mei

Informatieavond invulling directeursfunctie

19.30 uur

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vrij.

Maandag 30 mei
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Alle ouders zijn van harte welkom.

