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Verklede oma’s en opa’s
De Kinderboekenweek is op donderdag 6 oktober officieel van start gegaan op De Regenboog. De kinderen hebben de schooldag geopend met dans en het zingen van het Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen.
De meeste kinderen waren verkleed als een oma of als een opa, omdat het thema ‘Voor altijd jong!’ is. En dat gaat over oma’s en opa’s.
Aan de verkleedpartij was een wedstrijd verbonden. Doris Keegstra en Quint Willemse hebben die wedstrijd gewonnen. De jury heeft hen uitgekozen tot best verklede oma en opa.

Doris Keegstra

Quint Willemse

Tentoonstelling ateliers
Dinsdag 11 oktober sluiten wij de eerste ronde van de ateliers af middels een tentoonstelling.
Alle ouders, opa’s, oma’s, etc. zijn van harte welkom om de gemaakte kunstwerken te komen bewonderen. De tentoonstelling start om 14.30 uur en eindigt om 15.00 uur.
Schrijf het in de agenda en kom volgende week langs in ons museum!
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Leesmarathon
Donderdagmiddag 13 oktober is er een leesmarathon voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m
8.
De spelregels:
- Kinderen mogen zelf weten welke boeken ze meenemen
- Tijdens de marathon mag er water meegenomen worden
- Kinderen mogen iets meenemen om op te zitten/liggen (kussens, zitzak enz.)
Deelname is overigens niet verplicht! Voor hen die niet mee willen doen, is er een programma in de groep.
Kinderboekenmarkt
Als afsluiting doen we dit jaar op vrijdag 14 oktober om 13.15 uur een boekenmarkt. Ieder
kind mag op een kleedje zijn boeken verkopen voor 0,50 € per boek. Alle boeken hebben
dus deze prijs. U bent dus van harte welkom om op deze boekenmarkt uw slag te slaan!
Voorlichtingstraject Voortgezet Onderwijs Lelystad (2017)
In de hand-out van de groepen 7/8 en 8B tijdens de ouderavond is helaas een tegenstrijdige
berichtgeving geslopen over de open (huis) dagen van het voortgezet onderwijs in Lelystad
in 2017. Abusievelijk zijn er data in februari door ons vermeld; deze zijn niet juist.
De data in de bijgevoegde flyer van stichting SVOL kloppen wel. Onze excuses voor het ongemak.
Oproep hulpouders Sinterklaas- en Kerstgroep
Wij zijn nog op zoek naar behulpzame ouders die ons willen helpen met de organisatie van
het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest bij ons op school. Ook op de dagen van de viering z elf
hebben we hulp nodig om de beide feesten voor onze kinderen onvergetelijk te maken.
Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij de Sintcommissie: Corina, Stephanie
of Jomayra of bij de Kerstcommissie: Ellen of Karine.

Online vragenlijst over sport en bewegen
Hierbij willen wij u verzoeken de onderstaande online vragenlijst over sport en bewegen in te
vullen. Wij willen graag van u weten welke motieven en eventuele knelpunten er zijn om uw
kind te laten bewegen of een zwemdiploma te laten halen.
Met deze gegevens kunnen we als school, vakgroep bewegingsonderwijs en Sportbedrijf
Lelystad goed bepalen wat er nodig is om sporten en bewegen voor meer kinderen mogelijk
te maken.
Uw bijdrage is van groot belang! U bepaalt tenslotte als ouder óf en waar uw kind sport of
beweegt….
De enquête kunt u invullen tot 14 oktober
https://nl.surveymonkey.com/r/F HMQ6K3
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Blauwe groepen
Op dit moment werken wij binnen de blauwe groepen (en de hele school) aan het thema
Kinderboekenweek. Het thema is: Voor altijd jong.
Wij zijn gek op onze opa’s en oma’s en zijn op zoek naar opa’s en oma’s die goed kunnen
voorlezen. Ze mogen een ‘eigen’ boek voorlezen of een boekje lenen van school.
Graag met de medewerker bespreken wanneer dit zou kunnen.
Oproep vanuit de blauwe groepen: Na de vakantie hebben we heel veel eikeltjes, nootjes,
kastanjes ed. nodig zodat we daar mee kunnen tellen en wegen.
Wie wil ons helpen verzamelen?
Soms bij het buitenspelen gebeurt er iets wat anders is dan normaal.
Vrijdagochtend was dat weer het geval. Er kwamen twee mannen met oranje jassen bij de
weg. Fedde ging even vragen waarom zij oranje jassen aan hadden.
Wij hebben geleerd dat dit is, omdat zij dan goed te zien zijn als ze aan het werk zijn.
Nou dat klopt! Want door de jassen zagen wij ze ook. 
In de weg zat een scheur. Als het winter wordt kan het wegdek kapot gaan. Dat willen wij
natuurlijk niet, want dan komt er een gat.
Deze twee mannen hadden hele hete olie die zij in de scheur goten en daarna gooiden ze er
grind overheen.
Wij waren erg nieuwsgierig of de banden van auto’s of fietsen dan niet stuk zouden gaan.
Maar gelukkig gebeurde er niets toen er een auto overheen reed. Wat een opluchting!
Laat de winter maar komen op de weg.

Oktober 2016
Vrijdag 7 oktober

Groepsavond Groep Okergeel (Hilda) 19:00 – 21:00 uur

Maandag 10 oktober Studiedag

Alle kinderen zijn vrij
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Dinsdag 11 oktober

Presentatie ateliers

Nadere informatie volgt

Donderdag 13 oktober

Leesmarathon

13.15 – 15.15 uur
Groepen 3 t/m 8

Vrijdag 14 oktober

Boekenmarkt

13.15 – 13.00 uur
Alle kinderen

Vrijdag 14 oktober

Groepsavond Groep Citroengeel
(Romana)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 17 t/m
vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie

Vrijdag 28 oktober

Weekslot Groep Aquablauw (Corina/Jomayra)
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13.15 u – 13.45 u
Alle ouders van deze groep zijn
welkom om te komen kijken

