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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Nog vijf weken te gaan en dan start alweer de zomervakantie. In deze vijf weken staat er nog
veel op het programma. Gisteravond is de benoemingsadviescommissie (BAC) bij elkaar
gekomen en zij hebben met elkaar besproken welke sollicitanten er voor de directeursfunctie
worden uitgenodigd. Vanaf volgende week starten de eerste gesprekken. Zodra meer informatie bekend is zullen wij dit met u delen. Door deze gesprekken wordt de MR vergadering
verschoven naar 20 juni.
Afgelopen week hoorde ik van een paar ouders dat er op het plein of via social media soms
negatief gesproken wordt over de school. Dit vind ik jammer. Ik zou het fijn vinden als u naar
de leerkracht gaat wanneer u zich ergens zorgen over maakt of dat u met de IB-er of met mij
een afspraak maakt. Met elkaar willen we de schouders onder de Regenboog zetten en daar
hebben wij ook u bij nodig.
Het is erg fijn om te zien dat iedereen zijn best doet om op tijd op school te zijn, de meeste
groepen kunnen nu ook daadwerkelijk om half negen beginnen met het lesprogramma.
Dank voor jullie medewerking!
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg
Rapporten
Over een paar weken is het weer zover. De rapporten van alle kinderen gaan mee. Helaas
hebben wij nog niet van alle ouders de rapportboekjes terug gehad. Wij willen dan ook vragen om voor vrijdag 17 juni alle rapportboekjes in te leveren bij de medewerker van je kind.
Op donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli zijn de tien minuten gesprekken gepland.
Groeten het team

Afscheid Ada
Na ruim 21 jaar op de Regenboog ga ik met pensioen .....
Met veel liefde, plezier en enthousiasme heb ik lesgegeven aan heel veel kinderen in bijna
alle groepen.
Op 12 juli is mijn laatste werkdag en neem ik afscheid van alle kinderen uit mijn groep, en de
kinderen die ik ooit in de groep heb gehad......een raar idee!
Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen, de steun en de goede gesprekken!
Vriendelijk groet,
Ada
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Groepsfeest oranje
Op 27 juni willen wij graag met beide oranje groepen de hele dag naar de Reigerplas. We
gaan daar lunchen en lekker de hele dag spelen en zwemmen. Wij hebben wel ouders nodig
die ons die dag brengen om 8.45 uur en ophalen om 15.00 uur. Wij hebben aardig wat ouders nodig, dus geef jezelf op bij Maarten of bij mij.
Mocht het die dag onverhoopt slecht weer zijn verzetten wij het naar 4 juli, 1 week later.
Groeten Carola

Jaarboek schoolverlaters
Helaas is bijna een kwart van de ouderstukken nog steeds niet ingeleverd. Dit twee weken
na de inleverdatum! Wij vinden het heel jammer, maar we moeten hierdoor mededelen dat
het jaarboek dit jaar niet doorgaat. We zullen verzorgen dat de kinderen wel hun eigen
stukken en stukken van hun eigen ouders krijgen.
Gr. Carola en Maarten
Groepsfeest groene groepen
Op dinsdagmiddag 5 juli is het groepsfeest van de groene groepen. We gaan naar een
locatie in Lelystad en we zijn nog op zoek naar behulpzame ouders die een groepje kinderen
erheen kunnen rijden en ook kinderen weer op kunnen halen. Zou je graag willen rijden op
deze middag? Geef dit dan aan bij de medewerker van jouw kind. Alvast bedankt, wij hebben
er al heel veel zin in!

Juni/ juli 2016
Maandag 13 juni

Zwemmen groep Carola

12.00 – 15.15 uur
We lunchen deze dag allemaal
op school.

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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Maandag 20 juni

MR vergadering

Donderdag 30 juni

10- minuten gesprekken

Dinsdag 5 juli

10-minuten gesprekken
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