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Wij feliciteren....

2022

Afgelopen weken waren: Nora, Jasper, Kyara, Mikayla, en Ryan jarig. Komende weken zijn:
Zsofia, Mees, Eva, Femke, Felix, Bo Jazz en Jeremy. Wij wensen jullie een fijne dag.

Nieuwe leerlingen...
Afgelopen weken zijn Lieke en Jari gestart in groep1 /2 bij juf Eline en juf Marianne.
Wij wensen alle kinderen veel plezier op de Regenboog.
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Inleiding
Korte mededelingen
Peutervoetbal
Bruiloft Eline
Week van het verkeer
Meester Dennis
Belangrijke data

Vrijdag 3 maart
Maandag 7 t/m 11 maart
Dinsdag 8 maart + avond
Woensdag 9 maart
Dinsdag 15 maart tot 18.20 uur
Woensdag 16 maart
Vrijdag 18 maart
Dinsdag 22 maart
Vrijdag 25 maart
Dinsdag 22 maart t/m 6 april
Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 en maandag 18 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Rapport mee
Week van het verkeer
Rapportgesprekken groep 1 /2, 3 /4, 5/6
Rapportgesprekken groep 1 /2, 3 /4, 5/6
Rapportgesprekken groep 7/8
Rapportgesprekken groep 7/8
Bruiloft juf Eline alle kinderen om 12.00 uur uit.
MR -vergadering
Infoboog 7
Projectweek
Opening LabO
Paasviering
Studiedag Alle kinderen vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Inleiding
Een nieuwe Infoboog vol met informatie over de komende periode. Er staat veel leuks op de planning. Wij
kijken ernaar uit om u weer te ontmoeten. Er zullen binnenkort ook weer verschillende activiteiten gepland
staan waar we uw hulp bij kunnen gebruiken... Wordt vervolgd...
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Deze infoboog heeft iets langer op zich laten wachten dan u gewend bent. In de weken voor de
voorjaarsvakantie hebben 3 collega's waaronder ikzelf corona opgelopen. Gelukkig zijn wij weer volledig
2022
hersteld. Helaas hebben we nu na de voorjaarsvakantie ook weer te maken met uitval door ziekte bij
teamleden. We hebben deze week gelukkig wel alle klassen kunnen bemensen, al was dit niet eenvoudig.
In groep 7/8 worden de rapporten uiterlijk komende vrijdag 11 maart uitgedeeld. De rapportgesprekken
vinden plaats volgens de hierboven aangegeven planning. De andere rapporten zijn vandaag mee naar huis
gekomen.

Korte mededelingen
Komende week staat de week van het verkeer gepland. In alle klassen worden verschillende lessen gegeven
waarin het thema verkeer centraal staat. Volgt u via onze facebook pagina en Parro app wat er in alle klassen
gebeurt.
In de week van 14 t/m 18 maart staat de week van het leesplezier gepland. Hier zal vooral in de groepen 5 t/m
8 extra aandacht aan worden besteed.

Peutervoetbal
Joepie vrijdag 18 maart starten we weer met peutervoetbal. We plannen altijd 2 maal 30 minuten. Van 15.15
uur t/m 15.45 uur voor de kinderen van 2 jaar. Van 15.45 uur t/m 16.15 uur voor de kinderen van 3 jaar.
Peutervoetbal wordt georganiseerd in samenwerking met voetbalvereniging Overbos. De lessen worden
gegeven door Jorn onze gymmeester. Bij lekker weer op het plein en anders in onze kleine gymzaal.
Het is niet nodig om je vooraf aan te melden, alle peuters zijn welkom. Ouders kunnen bij de les blijven kijken
en meehelpen. Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar jrakers@meerprimair.nl Wij kijken ernaar uit om u
te ontmoeten.

Juf Eline gaat trouwen

Op 18 maart gaat juf Eline trouwen met Tim. Op deze bijzondere dag komen zij tussen 10:00 en 11:00 langs op
school.
Zij en wij nodigen u van harte uit om, van achter het hek op het schoolplein, het bruidspaar te komen
bewonderen.
Juf Eline en Tim hebben die dag een fotograaf bij zich en willen liever niet dat u zelf foto’s neemt. De foto’s
zullen later gedeeld worden.
Daarnaast hebben wij op school een aantal leuke verrassingen voor ze geregeld!
Juf Eline en Tim, alvast veel geluk!
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Meester Dennis
2022

Kinderfeest in de Meerkerk
Het kinderkerstfeest in de Meerkerk kon helaas afgelopen december niet doorgaan door corona. Voor de
kinderen halen we dit feestje alsnog in en ook jullie zijn van harte welkom (met jullie papa/mama, opa/oma)!!
Het feest is gratis, maar je moet je wel even via de site www.meerkids.nl aanmelden. Hier staat ook meer
informatie en de liedjes die je thuis al kan oefenen om in de feeststemming te komen.
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Belangrijke data!
2022
Vrijdag 3 maart
Maandag 7 t/m 11 maart
Dinsdag 8 maart + avond
Woensdag 9 maart
Dinsdag 15 maart tot 18.20 uur
Woensdag 16 maart
Vrijdag 18 maart
Dinsdag 22 maart
Vrijdag 25 maart
Dinsdag 22 maart t/m 6 april
Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 en maandag 18 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Rapport mee
Week van het verkeer
Rapportgesprekken groep 1 /2, 3 /4, 5/6
Rapportgesprekken groep 1 /2, 3 /4, 5/6
Rapportgesprekken groep 7/8
Rapportgesprekken groep 7/8
Bruiloft juf Eline alle kinderen om 12.00 uur uit.
MR -vergadering
Infoboog 7
Projectweek
Opening LabO
Paasviering
Studiedag Alle kinderen vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
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