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Fijne vakantie!
Allereerst wil graag het hele team van de Regenboog u een hele fijne voorjaarsvakantie
wensen!
We zien u en uw kinderen graag maandag 27 februari weer op school!
Blauwe groepen
Na de voorjaarsvakantie gaan de blauwe groepen fris beginnen aan het thema ‘post’. In de
eerste week gaan we de letter z leren. Spulletjes met de z zijn dus hartstikke welkom. De
oudsten gaan met mozaïek een brievenbus maken en de jongsten doen met de kralenplank
een motorische oefening. Kijk ook gerust in de groep om de andere werkjes te bekijken of
om de resultaten te bewonderen!
Groep Smaragdgroen
Wij hebben afgelopen weken gewerkt aan het thema dinosaurussen en de kinderen hebben
super goede leervragen bedacht. Na de vakantie gaan wij nog door met het project en dan
gaan we kijken of we inmiddels antwoorden hebben kunnen vinden op onze vragen. Tijdens
de expressie lessen zijn we bezig geweest met het knutselen van een heus dino ei. De eieren zijn nog niet klaar maar kom ze gerust bewonderen. En werden er ook nog echte dino
koekjes getrakteerd.

Groep Okergeel
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Vorige week zijn wij gestart met een nieuw thema van geschiedenis (Brandaan). We werken
nu uit de tijd van ridders en de monniken. De kinderen leren in dit thema hoe Nederland veranderde toen de Romeinen zich uit Nederland terugtrokken. Ze leren dat rijke boeren zicht
ontwikkelden tot landheren die steeds meer macht kregen en dat arme boeren als horigen
voor zo’n landheer werkten. Ze zien hoe boerderijen steeds meer veranderden in kastelen en
dat deze op den duur ook van steen gebouwd werden. Ze leren hoe het leven op een kasteel
eraan toeging. De kinderen leren ook dat je eerst page was voordat je schildknaap kon worden en dat een schildknaap bij voldoende geschiktheid tot ridder geslagen kon worden. Ze
kijken wat er gebeurde op een toernooi en wat de mode in die tijd was. Dinsdag 7 maart
hebben de kinderen een toets over dit thema. De samenvatting is mee naar huis gegaan.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie!
Avondvierdaagse
Mocht u nog geen tijd gehad hebben om uw kind(eren) in te schrijven voor de avondvierdaagse, dan is er op maandagmiddag 27 februari na schooltijd nog de mogelijkheid om dit te
doen.
Wilt u liever per e-mail uw kind(eren) inschrijven, dat kan ook!
U kunt dan een email sturen naar regenboog.a4d@gmail.com vermeld hierbij de naam en
achternaam van uw kind(eren), de groep, medewerker van uw (kind)eren, voor de hoeveelste x er gelopen gaat worden en of er de 5 km of de 10 km gelopen gaat worden.
Vóór 28 februari dient het bedrag van 6,- euro per ingeschreven kind op de volgende rekening bijgeschreven te zijn. NL90 ABNA 05700 82 684 t.n.v. D. Brijder o.v.v. naam + achternaam kind
Echter aanmelding via mail zonder overgemaakt bedrag vóór 28 februari is geen aanmelding!!!
Een paar weken voordat de avondvierdaagse begint, krijgt u van ons nog verdere informatie
m.b.t. de starttijden, startnummer etc. etc.
De avondvierdaagse is van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de organisatie.
Saskia Reenen 10 km
Rosa Steenhuis 10 km
Carla Goedegebure 5 km
Jeroen Boxsem 5 km
Dewi Brijder 5 km
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Schoolfruit
De dagen waarop het schoolfruit wordt aangeboden, zijn veranderd. Voortaan krijgen de
kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school.

Februari 2016
Maandag 20 februari
t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 10 maart

Weekslot Groep Vuuroranje

13.15-13.45
Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Vrijdag 10 maart

Groepsavond groep Saffraan
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19:00 – 21:00 uur

