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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Allereerst rectificeren we de datum van de volgende koffieochtend. Deze staat voor 10 mei
gepland i.p.v. 10 maart, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief. Ook de datum van atletiek
was niet goed opgenomen; dit is op donderdag 22 juni.
Op de studiemiddag van a.s. dinsdag gaan de groepen 1 t/m 4 aan de slag met effectief
voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet leesonderwijs onder begeleiding van een taalexpert. En de groepen 5 t/m 8 gaan verder met de verdieping van rekenen, zoals geleerd vanuit de vorige rekentraining.
Zoals u wellicht al vernomen hebt op de ouderavond, krijgt de school dit jaar bezoek van de
inspectie. Dit bezoek is nu vastgesteld op dinsdag 18 april 2017. Zodra we de uitkomst van
dit bezoek van de inspectie hebben ontvangen, delen we dit met u.
Deze week is Marleen als nieuwe leerkracht gestart op groep 3/4. Zij komt de plek van Sanne overnemen. Volgende week is Sanne niet meer op de groep, maar komt zij wel woensdag
terug naar school om gepast afscheid te nemen. Ook stellen we u in de gelegenheid afscheid te nemen van Sanne. Van 12.00 uur tot 13.00 uur is er een receptie in de middenruimte bij ons op de Regenboog.
Namens directie en team
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg
Ontmoetingsdagen/Kamp schooljaar 2017-2018
Hierbij nodigen we de ouders/verzorgers uit die een kind hebben dat volgend jaar in groep 5,
6, 7 of 8 zit. Tijdens deze informatieavond willen we u op de hoogte brengen van wat wij de
komende jaren van plan zijn met kamp en wat hiervan de kosten zijn.
De informatieavond zal zijn op dinsdag 11 april van 19:00 uur t/m 20:00 uur.
Werkgroep Kamp

1

Nieuwsbrief
24 maart
2017

Blauwe groepen
Afgelopen week zijn de kinderen uit groep 2 wederom bezig geweest met het doel
“spiegelen”. Sommige kinderen konden dat al zo goed, dat ze gespiegeld hebben op de kralenplank. En dat vinden wij heel erg knap.

Vorige week vrijdag is Tjibbe Veldkamp langs geweest. Tjibbe Veldkamp is een bekende
kinderboekenschrijver die onder andere de boeken van Agent en Boef heeft geschreven. Hij
is 45 minuten in de klas geweest en heeft ons de mooiste Agent en Boef verhalen verteld.
Ook mochten we vragen stellen. Wisten jullie bijvoorbeeld dat Tjibbe Veldkamp 54 jaar oud
is en al meer dan 50 kinderboeken heeft geschreven? Het was een fantastische ochtend!
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Volgende week hebben wij in blauw even een week geen thema. Wij gaan het thema post
afsluiten en bereiden ons alvast voor op het nieuwe thema: de boerderij.
In deze week gaan wij werkjes herhalen die wij nog lastig vonden of waarvan wij denken dat
het belangrijk is om het doel nog een keer te oefenen.
In de week van 3 april starten wij dan weer met het thema: de boerderij.
Voor dit thema zijn wij nog op zoek naar een heleboel boerderij dieren knuffels.
Met deze knuffels kunnen wij dan een echte boerderij maken.
Mocht je een knuffel hebben die wij mogen lenen (voor 4 weken) wil je deze dan inleveren bij
één van de blauwe medewerkers. Het liefst voorzien van naam, zodat wij de knuffel ook
weer terug kunnen geven.
Verder zijn wij op zoek naar een creatieve ouder die voor ons volgende week een koe kan
tekenen/schilderen op een groot stuk hout. Wij willen deze koe gaan gebruiken bij het thema.
Het gaat om de Dick Bruna koe.
Als je denkt: Hé! Dat kan ik en ik heb ook nog eens een uurtje
over dan zouden wij het erg fijn vinden als je ons kan komen helpen. Wij zorgen dan voor een lekker kopje thee of koffie en de
spullen die daarvoor nodig zijn natuurlijk!
Je kan je opgeven bij één van de blauwe medewerkers.
Alvast bedankt! 

Groene groepen
Vorige week vrijdag hebben wij in Groen het thema Dinosaurus mooi afgesloten. Eerst het
weekslot van Olijfgroen en daarna het dino-museum voor alle kinderen van de Regenboog.
Deze week zijn wij gestart met het thema Lente.
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Woensdag komt Sanne nog 1x op school om afscheid te nemen.
Okergeel
Momenteel werken wij aan het thema Platteland (aardrijkskunde). Heel veel producten die
wij ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds eten, komen uit de landbouw. Heel vaak zijn landbouwproducten uiteindelijk niet meer herkenbaar (zoals bij het brood). We hebben geleerd
over de verschillende landbouw. Zo kennen wij nu de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij.
We hebben ook gekeken naar de processen in de landbouw. Wat is er nodig om de gewassen of dieren te laten groeien? In de laatste les (topografieles) hebben de kinderen de provincies met hun hoofdsteden geleerd. Voor de oudsten gesneden koek, voor de jongsten
weer iets nieuws erbij! We hebben daarbij ook gekeken naar de belangrijkste soorten landbouw in de verschillende provincies.
Donderdag 30 maart hebben wij een toets.
Vandaag hebben wij met de oudsten de provincie Utrecht afgesloten. De komende weken
werken wij aan de provincie Noord-Holland. De topotoets is op donderdag 13 april!
Succes!
Koningsspelen
Voor de koningspelen zijn wij (nog steeds) opzoek naar ouders die ons willen helpen met het
klaar zetten van de materialen. Wie o wie komt ons op vrijdag 21 april om 7.15 uur helpen?
U kunt u opgeven bij Monique van de gym of bij de leerkracht van uw kind.
En wie kan ons helpen aan afzetlint en stucloper voor deze sportieve dag?
Atelier
Donderdag 30 maart zijn alle ouders, opa’s, oma’s, enz. hartelijk welkom in ons Regenboog
atelier. Vanaf 14.30 uur tot 15.00 uur presenteren wij u al ons gemaakte werkjes. Tot dan!

Uitnodiging brainstormsessie
Deze sessie is a.s. woensdag 29 maart om 8.30 uur. We willen graag samen met u nadenken over hoe we samen kunnen zorgen voor een positief en trots gevoel op de school.
Groep 8a en 8b
Even ter herinnering
Beste ouders/ verzorgers, denk even aan het Jaarboek groep 8.
4

Nieuwsbrief
24 maart
2017

Lever a.u.b een mooie leuke dierbare herinnering in voor het Jaarboek van groep 8.
Dit moet ingeleverd zijn voor 31 maart a.s.
Stuur dit naar terese.pelgrim@kpnmail.nl

Gevonden
Gevonden Caravan sleutels ( 2 sleutels met zwarte label)
Af te halen bij conciërge Marga.

Maart/April 2017
Dinsdag 28 maart

Studiemiddag

Alle kinderen gaan tot 12.00 u
naar school

Donderdag 30 maart

Ateliers presentatie

14.30 u – 15.00 u
Alle ouders, opa’s, oma’s, enz.
welkom!

Weekslot Smaragd groen (Karine/Carina)

13.15 u -13.45 u

Informatie avond ontmoetingsdagen/kamp

19.00 u – 20.00 u

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 21 april

Koningsspelen

Alle kinderen gaan van 8.30 tot
14.00 uur naar school

Woensdag 10 mei

Koffieochtend

8.30 u – 9.30 u

Vrijdag 7 april

Dinsdag 11 april
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Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Ouders van kinderen uit groep
5, 6, 7 en 8 van schooljaar
2017-2018
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Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

Donderdag 22 juni

Gele groepen sportdag
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13:00 u….. middag

