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Blauwe groepen
Na alle gezellige en mooie verhalen in de vertelkring kunnen
we wel zeggen dat we allemaal een fijne vakantie hebben
gehad.
In de vakantie is er ook een aantal kinderen jarig geweest en
daar hoort een traktatie bij. Zoals deze leuke Nemo
(mandarijn) in een zakje met “water” ( blauwe popcorn) erbij.
In de groep Saffierblauw is er sinds deze week weer een
lees- schrijfhoek. En daar hebben we afgelopen week al veel
in gewerkt.
Aankomende week sluiten wij het thema boerderij af. Alle
materialen die door de kinderen zijn meegenomen, zullen in
de loop van de week weer mee naar huis gaan. Wij
bedanken jullie allemaal voor het lenen.
We gaan alle aangeboden letters herhalen om te kijken
welke we nog onthouden hebben en waar we nog een beetje
aandacht aan moeten besteden. Er is dus geen letter van de
week.
Ons volgende thema is ‘eten’!

Watersportmiddag voor de groepen 7
Deze middag mogen de kinderen uit de groepen 7 kennis maken met verschillende
facetten van watersport. Dit vindt op dinsdag 30 mei plaats bij het Bovenwater. Wij
zijn nog op zoek naar ouders die ons kunnen brengen en halen. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht van uw kind.
In week 21 krijgt uw kind een brief met verdere informatie mee naar huis.

Koningsspelen sponsorloop
21 April hebben we met alle kinderen een Sponsor Obstacle-run gelopen. Wat een
enorme inzet en wat zijn er veel ronden gelopen. De sfeer was super gezellige. We
hebben genoten en kunnen terug kijken op een geslaagde dag.
Via deze weg willen we de ouders/verzorgers bedanken die ons geholpen hebben
deze dag mogelijk te maken, Top!
We hebben nog niet alle sponsorbriefjes met het opgehaalde geld binnen. Graag
deze voor woensdag 17 mei retour!
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Betaling Ontmoetingsdagen geel/oranje 2017-2018
Een tijdje geleden heeft u een brief ontvangen over de ontmoetingsdagen voor volgend schooljaar. Wij hebben gemerkt dat deze brief niet door alle ouders is ontvangen/gelezen.
Hierbij alsnog een kopie van de brief.
Beste ouders en/of verzorgers
Volgend schooljaar heeft uw kind van woensdag 13 september t/m vrijdag 15 september zijn/haar ontmoetingsdagen.
De kosten hiervan zijn € 55,- per kind.
Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag vóór 8 mei a.s. over te maken op rekening
nummer NL67 INGB 000 0619 517 t.n.v. Ouderraad De Regenboogschool o.v.v.
kamp + naam en kleur groep van uw kind.
Mocht u dit bedrag niet in 1 x kunnen betalen dan is het eventueel mogelijk om een
betalingsafspraak te regelen met school, graag dit z.s.m. aangeven bij Monique van
der Voet. Mailen kan naar directie.regenboog@stichtingschool.nl
Het adres waar uw kind zal verblijven is:
Groep 5/6

Groep 7/8

Osborne Groep

De Abbert

Sportlaan 8

Stobbeweg 13

8256 CE Biddinghuizen

8251 PX Dronten

Verder zoeken wij nog ouders en/of verzorgers die een bijdrage willen leveren aan
de ontmoetingsdagen (begeleiden groepje/kookouder). Vóór 26 mei berichten wij de
ouders per email die mee mogen met de ontmoetingsdagen.
Een bijdrage kan ook zijn:
Helpen bij het opzetten en afbreken van de tenten (groep 7/8)
Assisteren bij de bbq (groep 7/8)
Brengen en halen van de kinderen (groep 5/6)
Het brengen en halen van de bagage (groep 5/6/7/8)
Een activiteit voor de kinderen bedenken (groep 5/6/7/8)
Mocht uw kind dieetwensen hebben (vegatarisch, halal etc. etc) of medicijnen gebruiken, laat dit dan tijdig weten aan school.
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Voor vragen en/of opgeven als begeleiding kunt u mailen naar ontmoetingsdagenregenboog@gmail.com
U krijgt tijdig per brief nog verdere informatie waarin oa staat hoe laat wij vertrekken
en wat de kinderen mee dienen te nemen.
Met vriendelijke groeten
Werkgroep Ontmoetingsdagen geel en oranje

Mei/juni 2017
Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u-?

Donderdag 18 mei

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vanaf 12.00
uur vrij

Dinsdag 30 mei

Watersportmiddag alle kinderen 12:45-16:00
van groep 7
We lunchen op school!

Donderdag 8 juni

Gele groepen Atletiek middag

13:00 vertrek van school op
de fiets

Maandag 12 juni

Oranje groepen Survival middag

12:30 vertrek van school op
de fiets. Lunchen op school

Dinsdag 27 juni

Blauwe en Groene groepen
Sport en Spel ochtend

Kinderen in sportkleding
naar school
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