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Schminken op de Zevenster
Vorige week bestond de school de Zevenster in Lelystad 35 jaar. Dit lustrum werd gevierd
met een circusvoorstelling. Aangezien een aantal bovenbouw kinderen op donderdagmiddag
het atelier schminken volgen, werden wij door Natascha Pruijs (leerkracht
bewegingsonderwijs Zevenster) benaderd om te komen helpen tijdens deze voorstelling.
Afgelopen donderdagmiddag zijn Nikki, Jasmijn, Yulan, Sterre, Selina en Kirsten naar de
Zevenster geweest om de kinderen daar te schminken voor de circusvoorstelling. De
kinderen hebben hun kunsten en kwaliteiten kunnen laten zien in de praktijk. Hoe leuk is
dat?!
Tenslotte mochten deze kinderen de voorstelling bijwonen als zij dit wilden.
Een geslaagde middag!

Zwemmen groep Carola
Maandag 13 juni wil ik graag met de kinderen een middag naar de koploper om te
zwemmen. Hiervoor vraag ik u om 3 euro mee te geven/zelf bij mij in te leveren. Tussen de
middag eet ik met de kinderen op school, zodat we eerder kunnen vertrekken. Dit vertrek zal
rond 12.30 zijn. De kinderen moeten zelf een lunch meenemen.
Ook belangrijk: De kinderen gaan in principe rond 15.00 mee terug naar school, maar ze
mogen ook zelf bij het zwembad blijven. Hiervoor heb ik wel schriftelijk toestemming van een
ouder nodig. Dit mag via een zelfgeschreven briefje of via de mail.
Mailadres: c.plasschaert@stichtingschool.nl
Filmen groep Carola
A.s donderdag is er in samenwerking met de bibliotheek een speciaal boekenproject met een
kringgesprek. Dit zal worden gefilmd, voor het team van de Regenboog en het team
leescoordinatoren van stichting School en de bibliotheek. Mocht u er bezwaar tegen hebben
dat uw kind gefilmd wordt, laat dit dan graag persoonlijk even weten aan mij, dan zorg ik
ervoor dat uw kind niet in beeld komt.
Groeten Carola
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MR
Vanwege de geplande ouderavond van a.s. maandag is er geen MR-vergadering op deze
avond. De nieuwe datum hiervan zult u z.s.m horen.

Schoolkorfbal groene groepen

De trainingen voor het schoolkorfbal van de groene groepen zijn van start gegaan.
Op de woensdag middag trainen de kinderen onder leiding van een aantal enthousiaste
ouders en leerling uit de oranje groep Suzanne Vink voor het toernooi op woensdagmiddag 8
juni.
We vertegenwoordigen dit jaar de Regenboog met maar liefst 4 teams.
Wij hebben er enorm veel zin in. komen jullie ons aanmoedigen 8 juni?
In het programma boekje ( bijlage van de nieuwsbrief )staat hoe laat en op welk veld we
spelen.
Tot dan.

Avondvierdaagse
Op dit moment zitten er al drie wandelavonden van de avondvierdaagse op. Hieronder een
korte sfeerimpressie!
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Mei 2016
Informatieavond invulling
directeursfunctie

19.30 uur – 21:00 uur

Donderdagmiddag
26 mei

Sportmiddag gele groepen

12.00 – plusminus 15.15 uur

Vrijdag 27 mei

Weekslot Henk/Annet

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

Maandag 30 mei

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vrij.

Donderdag 2 juni

Survivalmiddag oranje groepen

12.15 – 15.30 uur

Maandag 23 mei

Alle ouders zijn van harte
welkom.

Alle kinderen van de gele
groepen
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