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Wij feliciteren.... 

 

Komende weken is Atharsh jarig! Wij wensen je een fijne dag. 

Welkom op De Regenboog 

Maandag start Djailyan in groep 1 /2 bij juf Eline, juf Marianne en juf Myrna. Wij wensen je veel plezier op De 

Regenboog! 

 

 

Inhoud 

• Korte mededelingen 

• Vakantie en studiedagen rooster 

• Schoolplein skates 

• Talentboog 

• Belangrijke data 
 

Vrijdag 24 juni Infoboog 

Dinsdag 28 juni, woensdag 29 juni Oudergesprekken  

Donderdag 30 juni Talentboog 

Vrijdag 1 juli Koffie ochtend,  

Woensdag 6 juli Wisselochtend 

Vrijdag 8 juli Infoboog 

Maandag 11 juli Musical en afscheidsavond groep 8 

Woensdag 13 juli 11.50 uur Uitzwaaien groep 8 

Donderdag 14 juli Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

Vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus Zomervakantie, alle kinderen vrij 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Korte mededelingen 

Donderdag 1 juli staat de laatste koffieochtend van dit schooljaar gepland. Van 8.30 tot 9.00 uur bent u als 
ouder welkom voor een kopje koffie op school. Vindt u het leuk om in gesprek te gaan met ons op school en 
andere ouders? Bent u dol op koffie? Heeft u tijd op vrijdagochtend? U bent welkom! 
 
In de andere bijlage in deze mail zit een bijlage van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Meer 
Primair (GMR). Ze zoeken nog kandidaten (ouders) voor komend jaar. 
 
Komende maandag (27 juni) ontvangt u de brief over de formatie (welke klas, welke leerkracht krijgt) van de 
Regenboog komend schooljaar. Alle scholen van Meer Primair versturen dan hun overzicht. 
 
Woensdag 6 juli staat de wisselochtend gepland. Dan gaan alle kinderen van 10.45 -11.45 uur op bezoek met 
hun klas bij de leerkrachten van volgend jaar. Voor deze wisselochtend zijn ook nieuwe leerlingen en nieuwe 
leerkrachten uitgenodigd. 
 
Woensdag 13 juli zwaaien we groep 8 uit. Alle kinderen uit groep 1 t/m 7 maken dan een ere haag. Daarmee 
zwaaien we de kinderen van groep 8 voor de laatste keer uit. Hun vakantie begint dan! U bent welkom om 
langs het hek te komen kijken. 
 
We kijken afgelopen weken terug op een geslaagd schoolreisje naar Drievliet  en een Super Tropische disco! 
Alle credits naar de ouderraad van de school. Dank jullie wel voor de super strakke organisatie! Wij hebben er 
van genoten met z’n allen. 
 

 

 

Talentboog 

Volgende week donderdag 30 juni houden we weer een Talentboog. De Talentboog 

is de plek waar de kinderen hun talenten kunnen laten zien in de vorm van een 

liedje, dansje of natuurlijk een ander mooi talent.  

U bent als ouder van harte welkom om te komen kijken naar de Talentboog!  
Het begint om 13:30 en alle klassen doen mee! 
Komt u ook alle talenten bewonderen?  
Tot volgende week!  
 
 

 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
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Vakanties en studiedagen 2022-2023 

In onderstaande tabel staan de schoolvakanties en de geplande studiedagen voor het komende schooljaar. De 

planning van de studiedagen is in samen spraak met de MR tot stand gekomen. Wilt u met het plannen van 

vakanties en uitstapjes rekening houden met deze dagen. Verlof aanvragen zijn echt alleen voor 

uitzonderingen en noodsituaties. 

Vakanties  
Herfstvakantie 2022 Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  
Kerstvakantie 2022-2023 Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari   
Voorjaarsvakantie 2023 Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart    
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2023 Vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april  
Meivakantie 2023 Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei  
2e Pinksterdag Maandag 29 mei  
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei  
Zomervakantie 2023 Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september  
  

Studiedagen  
 Dinsdag 27 september 2022  

 Woensdag 28 september 2022 

 Maandag 24 oktober 2022 

 Maandag 5 december: alle kinderen om 12.00 uur uit! 

 Vrijdag 23 december 2022 

 Woensdag 15 februari 2023 

 Donderdag 16 februari 2023 

 Donderdag 6 april 2023 

 Dinsdag 30 mei 2023  

 Vrijdag 21 juli 2023 
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Schoolplein Skates 

Beste ouders van de Regenboog, 

Wij zijn Lulu, Bella, Eva, Kyara, Nikki en Thijs –Jelle. Wij willen graag skeelers skates en beschermers die u niet 

meer gebruikt inzamelen voor onze school! 

Dit zouden we kunnen gebruiken 

 Skeelers 

 Rolschaatsen 

 Stuntsteppen 

 Waveboards 

 Skateboard 

 Enzovoort 

En van bescherming 

 Helmen 

 Polsbescherming 

 Knie bescherming 

 En elleboog bescherming 

Voor vragen kunt u mailen graag naar beide mailadressen mailen: Lulu.paap@leerlingregenboog.nl of 

eva.vleeming@leerlingregnboog.nl  

Met vriendelijke groet van Lulu, Bella, Eva, Kyara, Nikki en Thijs-Jelle 

 

Ps 

Deze toppers hebben er ook voor gezorgd dat meester Jorn een volleybalnet en ballen heeft besteld voor op 

het schoolplein. Hopelijk zijn deze materialen op tijd binnen, voordat sommige van hen ons gaan verlaten! 

Dank jullie wel voor al jullie werk!! 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
mailto:Lulu.paap@leerlingregenboog.nl
mailto:eva.vleeming@leerlingregnboog.nl
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Belangrijke data!  

Vrijdag 24 juni Infoboog 

Dinsdag 28 juni, woensdag 29 juni Oudergesprekken  

Donderdag 30 juni Talentboog 

Vrijdag 1 juli Koffie ochtend,  

Woensdag 6 juli Wisselochtend 

Vrijdag 8 juli Infoboog 

Maandag 11 juli Musical en afscheidsavond groep 8 

Woensdag 13 juli 11.50 uur Uitzwaaien groep 8 

Donderdag 14 juli Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

Vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus Zomervakantie, alle kinderen vrij 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
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