Nieuwsbrief
27 mei 2016
Week 21

Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Ik heb nu drie weken op de Regenboog mogen werken naast mijn werkzaamheden op de
Tjotter en ik vind het erg leuk. De kinderen zijn open, nieuwsgierig, enthousiast en komen af
en toe een praatje maken. Voor het team is het fijn dat er weer leiding binnen de school is.
Afgelopen maandagavond was de ouderavond en heb ik veel verteld over wat mijn eerste
bevindingen zijn en waar de focus komende periode (jaren) op moet liggen. Ik waardeer de
opkomst en de input die jullie als ouders hebben gegeven, zowel door het stellen van vragen
als op de plus en delta flappen. Ik ga deze komende week uitwerken en jullie input wordt
zeker gebruikt. Bedankt voor jullie openheid tijdens de ouderavond!
Hartelijke groet, Astrid
Rapporten retour
Binnenkort komt het tweede en laatste rapport van dit schooljaar. We hebben nog niet alle
rapporten retour ontvangen. Willen jullie dit alsnog doen bij de medewerker van je kind?
Bij voorbaat dank!
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2017

Goede vrijdag en pasen

14 april t/m 17 april 2017

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2017

Hemelvaartsdag en dag na hemelvaart

25 mei t/m 26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

Zomervakantie

24 juli t/m 1 september 2017

Naast deze vakantiedagen zullen er 7 studiedagen en een aantal studiemiddagen gepland
gaan worden. Zodra deze bekend zijn worden deze met u gecommuniceerd.
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Vanuit de blauwe groepen
Hoera, Corina en Martin hebben een dochter!!
Haar naam is Anna Roos en ze is op maandag 23 mei geboren.
We wensen Martin en Corina veel geluk met z’n vieren.

Wij werken nog steeds aan het thema dieren. We hebben het over grote dieren, maar ook
over de kleine dieren. Met elkaar zijn we rondom de school opzoek gegaan naar kleine
beestjes. Wat hebben we er veel gevonden!
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Dag allemaal!
Mijn naam is Jomayra van Dijk. Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Lelystad.
Vanaf woensdag 25 mei tot de zomervakantie ben ik elke woensdag,
donderdag en vrijdag naast Marion te vinden in de blauwe groep. Op maandag en dinsdag werk ik ook nog op de Tjotter in groep 5/6.
Ik heb de kinderen, de ouders en het team al een beetje leren kennen en ik
vind het nu al heel erg gezellig op school!
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag!
Het team wil Jomayra graag welkom heten en hoopt dat zij een leuke tijd zal hebben bij ons
op school en in haar blauwe groep.
Atletiekmiddag bij geel
De gele groepen hebben donderdag een geslaagde atletiekmiddag gehad. Hieronder een
korte indruk van deze sportieve middag.
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Mei/juni 2016
Maandag 30 mei

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vrij.

Woensdag 1 juni

Ouderkring van de groep van Karin
en Annemiek

19.30 uur- 20.30 uur

Donderdag 2 juni

Survivalmiddag oranje groepen

12.15 – 15.30 uur

Vrijdag 3 juni

Weekslot Karin en Annemiek

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

Vrijdag 10 juni

Weekslot Karine en Marleen

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

Donderdag 16 juni

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vrij.

Vrijdag 17 juni

Weekslot Ada en Stephanie

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