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!!! Uitnodiging ouderinformatieavond !!!
Zoals we u in eerdere nieuwbrieven hebben aangegeven, willen we u als ouders vanuit
openheid en transparantie meenemen in de verdere ontwikkelingen binnen onze school.
Graag nodigen wij u dan ook uit om donderdag 6 juli 19:30 uur naar de ouderinformatieavond op de Regenboog te komen. Wij willen u die avond inlichten over de groepsindeling
voor volgend jaar. In de afgelopen weken hebben directie, IB en het team in samenspraak
met het bestuur een formatieoverzicht samengesteld. Zoals u allen weet zullen wij aankomend jaar een grote kwaliteitsslag moeten maken en daarom hebben wij ervoor gekozen om
een tijdelijke pas op de plaats te maken en ons te focussen op de kwaliteiten en leeropbrengsten van de kinderen. Dit maakt dat er aankomend jaar een verandering in de groepsopbouw gaat plaatsvinden.

Blauwe groepen
Afgelopen dinsdag hebben wij een zeer geslaagde spelletjesochtend gehad. De kinderen
hebben het erg naar hun zin gehad en kwamen met leuke verhalen weer terug in de klas .
We willen alle hulpouders nogmaals bedanken voor hun inzet!

We hebben ook afscheid genomen van onze stagiaires Anniko en Patricia. Zij hebben zich
het hele schooljaar ingezet om ons en de kinderen van de blauwe groepen te helpen. Nu
kunnen zij gaan genieten van een heerlijk vakantie. Om hun te bedanken hebben wij met de
kinderen een leuk cadeautje geknutseld.
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Trash – “de Vuilnismannen”
Dit jaar hadden we aardig wat geld over van de ontmoetingsdagen. Daar hebben we een
goede besteding voor gevonden.
Op dinsdag 4 juli 2017 komt de groep “de vuilnismannen” optreden op onze school. Deze
dag wordt afgesloten met een knallende eindpresentatie door de leerlingen! U als ouders
bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Deze vindt plaats om 15.00
uur op het schoolplein van de Regenboog.
Team de Regenboog

Atelier
Deze periode van atelier werd er een workshop georganiseerd door het bedrijf Kratéma:
Dutch Selfdefense System. Zie in de bijlage de flyer van dit bedrijf.

Juli 2017
Maandag 3 juli

10-minutengesprekken

Dinsdag 4 juli

Trash – “De Vuilnismannen”

Presentatie 15.00 uur op het
schoolplein

Donderdag 6 juli

Ouderinformatieavond

19.30 uur

Maandag 17 juli

Slotavond groep 8

Nadere informatie volgt

Vrijdag 21 juli

Laatste schooldag

Alle kinderen gaan tot 12.00 u
naar school

22 juli t/m 3 september

Zomervakantie
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