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Blauwe groepen
In de blauwe groepen zijn we begonnen met het thema ”Boerderij”.
Onze poppenhoek is omgetoverd tot een mooie boerderij en we hebben
een eigen zuivelwinkeltje. Er wordt al druk boertje en boerinnetje
gespeeld.
Volgende week gaan we afstanden en inhouden meten en gaan we de
cijfers t/m 20 oefenen. Ook gaan we luisteren naar de begin-, middenen eindklank van een woord. De jongsten gaan met hun fijne motoriek
aan de slag door te scheuren met papier.
Volgende week is de letter u aan de beurt. De kinderen mogen
spulletjes meenemen waar we de letter u in horen.

Donderdagmiddag hebben we een voorstelling gehad: Doortje Doezel de goudvis held. We
mochten in een mooie toneelwagen kijken.
‘Doortje Doezel zit in haar huisje en schrijft over helden, ze schrijft en zucht; was ik zelf maar
een held. Dan belt de postbode aan; de goudvis springt totaal in verwarring uit de kom en
Snoes de poes ligt op de loer....dan komt Doortje in actie!’ (www.doortjedoezel.nl)
Wat was het een fantastische voorstelling!
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Nieuwe weektaken
In de gele en oranje groepen gebruiken wij sinds een paar weken nieuwe weektaken.
Sommige groepen deden het al, maar vanaf nu gaat iedere vrijdag de weektaak van uw kind
mee naar huis. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat uw kind op school doet, aan welke
doelen hij/zij werkt en eventuele resultaten die behaald zijn.
Wij vragen u dan ook om de weektaak op maandag te retourneren voorzien van
handtekening.

Groene groepen
Op donderdagmiddag 13 april hebben we een Paas/Lente versiermiddag.
Deze middag komen er ook jongeren van de kappers opleiding. Zij gaan de meiden vlechten
en de jongens stoere kapsels geven, met mooie kleurtjes. Er wordt NIET geknipt.
Als er bezwaren zijn tegen de kleurtjes, graag even doorgeven aan de medewerker van je
kind.
Alle kinderen zijn alweer in een nieuw blok begonnen met rekenen. In deze nieuwsbrief de
eerste 2 toetsdoelen.
Voor de oudsten;
- Kinderen kennen de tafel van 4.
- Kinderen kunnen de verwisseleigenschap en de strategie van één of meer bij vermenigvuldigen gebruiken. 6x4 = 24 dus 7x4 =
Voor de jongsten;
-Kinderen kunnen getallen tot en met 10 verdubbelen en even getallen tot en met 20 halveren.
-Kinderen kunnen in een klok de wijzers tekenen bij een gegeven tijd in hele uren.
Koningsspelen.
We zijn erg blij met de aanmeldingen voor hulp op vrijdag 21 april. We hopen er met elkaar
een fantastische dag van te maken. Maar hoe gaat deze dag eruit zien?
We beginnen met een gezamenlijke start op het school. We dansen met elkaar op het lied
Okido van kinderen voor kinderen (deze is speciaal voor de koningsspelen gemaakt).
Uiteraard bent u van harte welkom om te blijven kijken.
Daarna gaan we terug naar de eigen groep om met elkaar te genieten van een ontbijt. Voor
dit ontbijt willen wij de kinderen vragen zelf een bord, beker en bestek mee te nemen in een
plastic tas met naam erop. Deze tas graag op donderdag 20 april mee naar school geven.
Heeft uw kind een allergie, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind!
Na het ontbijt hebben we een obstacle-run per groep. Dit doen we als sponsorloop. De
kinderen krijgen daarom op donderdag 13 april een sponsorloop briefje (met verdere uitleg)
mee naar huis. Deze willen we graag allemaal op woensdag 19 april weer terug zien. De
briefjes kunnen bij de leerkracht van je eigen groep worden ingeleverd. Met deze
sponsorloop hopen wij geld in te zamelen om ons schoolplein uitdagender te maken.
DUS…allemaal zoveel mogelijk sponsors zoeken!!
Volgende week in de nieuwsbrief zullen wij alle informatie voor deze dag nog even op een
rijtje zetten.
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Groep Okergeel en Citroengeel
Op dinsdag 11 april aanstaande, gaan onze groepen meedoen aan de projectdag ‘Waar is
Watte?!’
Gedurende deze ochtend gaan de kinderen op allerlei creatieve manieren bezig om samen
een zoekplaat te maken. Er wordt gebrainstormd, ontworpen en getekend. Er zijn kostuums
en aan het einde van de ochtend is er een greenscreen fotoshoot.
De foto’s, tekeningen en andere onderdelen die door de kinderen gemaakt en bedacht zijn,
worden door Held & Bloem Producties na afloop van de dag samengevoegd tot een echte
A2 zoekposter.
Vanwege de kostuums is het belangrijk dat de kinderen op 11 april met zwarte (of donkere)
kleren naar school komen. Voor de meisjes is het handig als ze een legging of maillot aantrekken.
Het belooft een creatieve ochtend te worden met een mooi en blijvend resultaat: Een unieke
zoekplaat van en door de kinderen. Ieder kind krijgt een exemplaar van de poster.
Voor informatie over ‘Waar is Watte?!’ en Held & Bloem Producties, kunt u de trailer bekijken
op www.waariswatte.nl
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal is nog in volle gang. De eerste ronde is gespeeld, mooi voetbal, goede
samenwerking en veel plezier!
Maandag 10 april spelen de meisjes team 1 en team 2 weer. Eerste wedstrijd om 18:00 u.
Woensdag 12 april staan de jongens weer in het veld. Start eerste wedstrijd om 18:00 u.
Kom allen kijken en aanmoedigen!
Meisjes team 1
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Meisjes team 2

Jongens team
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Nog meer sportiviteit!
Zoals u al gemerkt heeft staan deze komende maanden in het teken van diverse sportieve
activiteiten waar we met de kinderen van de Regenboog aan mee doen.
Het schoolvoetbal is nog in volle gang, drie enthousiaste teams doen nog mee in de strijd.
De inschrijvingen voor het schoolkorfbal zijn binnen. Drie teams zijn ingeschreven en gaan
18 april van start met de eerste training.
Voor het eerst dit jaar doen we ook mee met de Zeebodemloop. De kinderen vanaf groep 3
kunnen zich inschrijven voor deze loop. De scholierenloop is een rondje van 1 km. Een
mooie afstand, laagdrempelig zodat alle kinderen deel kunnen nemen en de ervaring van het
hardlopen op kunnen doen.
Voorafgaand aan dit evenement kunnen de kinderen gratis deelnemen aan een paar trainingen bij atletiekvereniging Spirit.
Daarnaast willen we met de deelnemende kinderen op woensdag middag 9 mei een keer
oefenen na schooltijd. Ervaren, hoe lang is nu 1 km, hoe snel kan ik dan lopen en hoe verdeel ik dan mijn krachten.
Voor deze trainingsmiddag zijn wij nog op zoek naar een paar ouders die het leuk vinden om
dit te begeleiden. Opgeven kan via de mail van Monique Schuitema, de gymleerkracht;
m.schuitema@stichtingschool.nl
Om uw kind aan te melden voor de Zeebodemloop, kunt u gebruik maken van onderstaande
link. Wanneer u de gegevens in vult wordt uw kind automatisch ingeschreven onder de noemer van scholierenloop de Regenboog. Op de site van de Zeebodemloop vindt u verdere
informatie over deze loop.
https://www.inschrijven.nl/2017/zeebodemloopscholieren/deelnemer.html?c=A01&id=65202163
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DOE MEE: Bijeenkomst voor en door ouders!
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief was de brainstormsessie met ouders op woensdag 29 maart jl. een succes! De uitkomsten van deze brainstormsessie worden op woensdag 12 april a.s. met een aantal afgevaardigde ouders en de directie van De
Regenboog besproken.
De uitkomsten van dit gesprek willen we uiteraard weer delen met alle ouders/verzorgers!
We hebben hiervoor een bijeenkomst gepland op woensdag 19 april om 8:30 uur in de
teamkamer. Tijdens deze bijeenkomst willen we ook graag met z'n allen bespreken welke
concrete stappen we op resp. korte en lange termijn kunnen gaan zetten. Iedereen is dus
weer van harte uitgenodigd. Schroom niet; als je denkt weinig/structurele tijd te hebben om je
in te zetten voor ouderparticipatie in de school, ook dan ben je van harte welkom! Alle kleine
beetjes samen helpen! En zoals ‘de brainstormers’ op 29 maart ook hebben ondervonden, is
dit een erg leuke en inspirerende manier om mee te denken over de school!
Namens de ouders van de brainstormsessie: Douwe, Ilse, Kim, Maaike, Manon, Manouchka,
Michel, Renata, Saskia en Suzanne.

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

Dinsdag 11 april
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Ouders van kinderen uit groep
4, 5, 6, 7 die volgend jaar in
groep 5, 6, 7 en 8 zitten!
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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

Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u….. middag

Donderdag 22 juni

Gele groepen sportdag

Meer informatie volgt.
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