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Blauwe groepen
Vorige week vrijdag had de groep Saffierblauw (Annemiek/Marleen) hun weekslot. We hebben tijdens het weekslot de kinderen en ouders laten zien waar wij de afgelopen 4 weken
mee aan het werk zijn geweest. En wat zijn wij trots op deze kinderen, want ze hebben het
echt supergoed gedaan.

Aankomende week starten we met het thema Boerderij. In de poppenhoek willen we graag
een boerderijwinkel maken. Hiervoor zijn wij opzoek naar lege melkpakken, yoghurtpakken,
verpakkingen van kaas, eierdozen etc. Zouden jullie de pakken wel even voor ons willen
schoonmaken?
In deze eerste week werken we aan de doelen: kent de begrippen meer, minder en evenveel, het opzeggen van de telrij en we gaan aan de slag met begrippen zoals letter, woord,
zin, eerste, middelste en laatste. Maar ook het actief meedoen in de kring en je zelf leren en
durven uiten staat deze week centraal.
We bieden de letter a aan. Dit is bij ons de korte klank (dus niet de klank aa) voor de letterbak mogen de kinderen dan weer spulletjes mee van huis nemen waar we de letter a in horen.
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Koningsspelen
Helaas hebben wij nog maar 1 ouder die ons komt helpen met het klaar zetten van de materialen voor de koningsspelen. Wij zijn dus nog steeds opzoek naar ouders die ons willen helpen. 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?
Op vrijdag 21 april heeft de hele school een koningsspelen ontbijt. Deze wordt ons aangeboden door Jumbo supermarkt. Dit ontbijt kan op donderdag 21 april daar opgehaald worden.
Wij zou dit voor ons willen doen?

VVN Verkeersexamen
Enkele belangrijke data over het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Op donderdag 11 mei 2017 is er op school het theoretisch verkeersexamen. Hiervoor zijn er
oefenexamens thuis te maken op de website van VVN.
Op dinsdag 16 mei 2017 is er ’s morgens het praktische verkeersexamen op de fiets. Het parcours voor dit examen start en eindigt op het
plein achter de Agora. Op de website van VVN Lelystad is dit parcours
terug te vinden. Het is toegestaan om met uw kind dit parcours in te
oefenen.
De fiets van uw kind dient te voldoen aan een aantal minimum eisen
van VVN. Een overzicht hiervan is terug te vinden op hun website. VVN houdt een fietscontrole op school; de verwachting is in de eerste week na de meivakantie.
Herinnering Jaarboek groep 8 !!!!!!
Inmiddels hebben we van 3 kinderen uit groep 8 hun pagina voor in het jaarboek ontvangen,
in totaal zijn er 41 kinderen die de Regenboog verlaten in juli 2017.
We hebben daarom besloten om jullie harde werkers nog een paar dagen extra de tijd te
geven.
Graag uiterlijk 3 april je A4 pagina voor in het jaarboek, met daarin een stukje door ouder/verzorger en kind geschreven, graag mailen naar terese.pelgrim@kpnmail.nl
Als dit echt niet lukt, dan wel graag ook uiterlijk 3 april een email naar terese.pelgrim@kpnmail.nl, dan kunnen we even overleggen wat er mogelijk is, zodat we in ieder
geval een pagina voor je vrij kunnen houden in het jaarboek. We starten dinsdag 4 april met
de opmaak van het jaarboek.
Als op 3 april niet door 80 % (of meer) van de ouders een reactie is gegeven op het
bovenstaande emailadres, gaat het jaarboek dit jaar helaas niet door.
Groeten werkgroep Jaarboek
Ed en Terese
Albert en Anoek
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Brainstorm
In de nieuwsbrief van week 11 deden Saskia Groeneveld (moeder van Indy), Ilse Jagtenberg
(moeder van Bibi en Doris), en Renata Kolk (moeder van Sven) een oproep aan ouders/verzorgers om samen te brainstormen en ideeën te bedenken voor het terugbrengen/verhogen van het positieve, trotse gevoel bij de school en de manier(en) waarop ouders/verzorgers hieraan een bijdrage kunnen leveren.
Afgelopen woensdag 29 maart kwamen we dan ook met tien ouders/verzorgers, in de
teamkamer van de Regenboog, bij elkaar. Prima verzorgd met koffie, thee, koek en
paaseitjes! Al snel ontstonden er veel verschillende ideeën en, na het inventariseren en
clusteren van deze ideeën, bleken er vier ‘hot topics’ te zijn, namelijk:
ouderparticipatie/betrokkenheid, omgangsnormen, aankleding en communicatie.
Alle ideeën zijn aan de vier onderwerpen gekoppeld en in een plan gezet. Momenteel
worden de laatste puntjes op de i gezet. Uiterlijk volgende week woensdag wordt het plan
aangeboden aan Monique en Astrid en zullen 2 á 3 ouders/verzorgers, die aanwezig waren
bij de brainstorm, een afspraak inplannen met Monique en Astrid om de ideeën toe te lichten
en samen te kijken welke ideeën er al omgezet kunnen worden naar concrete plannen.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mede namens de aanwezige ouders van de brainstorm-ochtend, Ilse, Renata, Kim, Saskia,
Douwe, Michel, Manouchka, Suzanne, Maaike en Manon

April/mei 2017
Informatieavond 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

Dinsdag 11 april
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Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u….. middag

Donderdag 22 juni

Gele groepen sportdag

Meer informatie volgt.
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