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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het pinksterweekend staat voor de deur en kunnen we allemaal gaan genieten van
een lang weekend met hopelijk mooi weer. Na Pinksteren gaan de groepen 2 t/m 6
verder met de eind-Cito. De afgelopen week heb ik de kinderen hard aan het werk
gezien ter voorbereiding van de toets. Met dit warme weer valt dat niet altijd mee dus
complimenten aan alle leerlingen.
De directie heeft een presentatie gehad van een groep actieve ouders over het opzetten van een ouderraad en over het plan om het concept van de klassenouder
nieuw leven in te blazen. Van de inzet en plannen die zijn besproken worden wij als
school heel erg blij en we zien een vruchtbare samenwerking tegemoet. Binnenkort
gaat u hier meer over horen en zullen er ook verkiezingen plaats gaan vinden. Aan u
als ouders nu al de vraag om er over na te denken of u zich hiervoor beschikbaar wil
stellen. Het hoe, wat en wanneer volgt zo spoedig mogelijk.
Vandaag heeft het team een studiedag gehad waarin we met elkaar hebben gewerkt
aan oriëntatie op de groepsvorming. Hoe komt een groep tot stand? Wat is het verschil tussen een klas en een groep? Welke fasen van groepsvorming zijn er? Een
mooie uitbreiding van ons pedagogisch repertoire. Daarnaast hebben we besproken
hoe we dit volgend jaar gaan doorpakken. Tevens hebben we een start gemaakt om
met het team te kijken naar hoe de groepen gevormd moeten gaan worden volgend
schooljaar om een zo goed mogelijke mix van veilig, leuk en leerzaam resultaat te
kunnen realiseren voor de kinderen.
Helaas hebben we aan het begin van de week het verdrietige nieuws ontvangen dat
de moeder van Iris Lens uit groep 5/6 is overleden. Wij zijn hierdoor erg geschokt.
Alle kinderen in groep 5/6 zijn hiervan in een kringgesprek op de hoogte gesteld. Wij
kunnen ons voorstellen dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in
sommige gevallen niet zonder problemen verloopt. Bij vragen of moeilijkheden met
de verwerking kunt u contact met ons opnemen. Wij leven mee met Iris, haar vader,
broer en verdere familie bij dit grote verlies.
Voor nu wensen we u een fijn weekend.
Namens directie en team
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg
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Blauwe groepen
Inmiddels zijn wij gestart in de blauwe groepen
met het thema ‘eten’. In elke groep is er een
restaurant gemaakt. De kinderen kunnen in dit
restaurant lekker komen eten. Er wordt door
de kok voor ze gekookt en uiteraard is er ook
de bediening die de gasten goed verzorgd.
We hebben met elkaar het verhaal gelezen
van de keukenprinses. In dit verhaal is de
koning jarig en mag hij kiezen wat hij wil eten,
maar of hij dat ook echt krijgt……..?
Daarnaast hebben we het ook gehad over
waar ons eten vandaan komt. We hebben
bijvoorbeeld geleerd hoe een aardappel groeit
en hoe een broccoliplant eruitziet. Maar ook
waar worst en vissticks vandaan komen.
Door het warme weer komen wij ook al een
beetje in de vakantiesfeer en daar horen
mooie bouwwerken bij, zoals dit prachtige
hotel met een zwembad op het dak.

Atletiekmiddag gele groepen
Op de jaarkalender staat voor donderdag 8 juni een atletiekmiddag op het programma. Helaas kan deze niet doorgaan in verband met onderhoud aan de atletiekbaan.
Gelukkig hebben wij een alternatieve datum in kunnen plannen, namelijk
donderdagmiddag 29 juni. We vertrekken om 13.00 u op de fiets van school en
verwachten rond 15.30 u weer terug te zijn.
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Avondvierdaagse
Wat leuk dat je je hebt opgegeven voor de avondvierdaagse 2017. Deze zal plaatsvinden van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni. We hebben dit jaar startnummer 4 gekregen. We vertrekken elke avond vanaf het Agoraplein.
De starttijden zijn:
5 km 18:15 uur (alle dagen) 10 km 17:50 uur (alle dagen)
We kunnen niet wachten op laatkomers dus zorg dat je op tijd bent!
Bovenaan de brief staat het nummer van je medaille wat je hebt opgegeven bij de
inschrijving, mocht dit niet juist zijn, geef dan z.s.m. het juiste nummer van je medai lle door op regenboog.a4d@gmail.com
Zorg voor goede wandelschoenen, eventueel een rugzakje met wat te snoepen en te
drinken, niet teveel want we hebben onderweg ook nog een pauze waar je wat lekkers en wat te drinken krijgt!
De t-shirts voor de avondvierdaagse kunnen opgehaald worden op maandag 29 mei
en dinsdag 30 mei, beide middagen om 15:15 uur bij het podium.
Voorgaande jaren is gebleken dat na afloop van de avondvierdaagse niet alle t-shirts
weer retour zijn gekomen. Daarom krijg je dit jaar pas je medaille na inlevering van je
t-shirt. Omdat we de laatste avond weer verkleed gaan mag je ook op donderdagavond al je t-shirt inleveren.
De laatste avond is het thema “popsterren/beroemdheden”, zorg dat je verkleed bent
want er zijn leuke prijzen te winnen!!!
Op de laatste avond zullen de medailles uitgedeeld worden net als verleden jaar.
Een ouder staat met een bordje omhoog met de naam van de medewerkers van
jouw klas, daar kan je na inlevering van je t-shirt je medaille ophalen.
We vertegenwoordigen de Regenboog dus hou het gezellig onderweg.
We wensen jullie alvast veel wandelplezier toe en dat we ook dit jaar weer een hele
leuke en gezellige avondvierdaagse mogen hebben!!
Groetjes organisatie avondvierdaagse
Saskia van Reenen 06- 21230703 (10 km) (moeder van Bas en Didi Rutgers)
Jeroen Boxsem 06-30049944 (5 km) (vader van Renske, Lotte en Lidewij Boxsem)
Dewi Brijder 06-41733181 (5 km) (moeder van Jacky Boudewijns)
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Atelier
Donderdagmiddag 22 juni start het laatste atelier van dit schooljaar.
Gedurende 4 weken werken de kinderen iedere donderdagmiddag van 14.00u tot
15.00u in een atelier. De ateliers zijn bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8.
Wij zijn nog dringend opzoek naar ouders, oppassers, opa’s en/of oma’s die een atelier willen verzorgen.
Heb je een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven, hout
bewerken, yoga, schaken, enz.? Vind je het leuk om aan een groepje kinderen een
atelier te geven, stuur dan een mail naar Hilda: h.rorije@stichtingschool.nl. of Karine:
k.bogaarts@stichtingschool.nl

Juni 2017
Dinsdag 6 juni t/m
vrijdag 9 juni

Avondvierdaagse

Maandag 12 juni

Oranje groepen Survival middag

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

Dinsdag 20 juni

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 27 juni

Blauwe en Groene groepen
Sport en Spel ochtend

Kinderen in sportkleding naar
school

Donderdag 29 juni

Atletiekmiddag gele groepen

13.00 u vertrek van school op
de fiets.

Vrijdag 30 juni

Rapporten mee
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