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Een uitgave vol Regenboognieuwtjes… 

 

3-1-2019

 

 

Voor iedereen een heel 

goed 2019! Waarin dromen 

werkelijkheid worden! 

Voor De Regenboog 

betekent dit een jaar met 

veel leuke plannen en 

ideeën. Wij zijn met veel 

frisse moed al aan dit jaar 

begonnen en hopen u 

allemaal maandag weer te 

ontmoeten. 

Bij deze wil ik ook alle 

ouders bedanken die in 

2018 heel veel voor de 

school hebben gedaan. Wat 

hebben jullie een hoop werk 

verzet!! 

 

 

 

Wij feliciteren…. 
Voor de 

komende 

weken 

feliciteren we Eowyn, 

Natasja,  

en Melvin, met hun 

verjaardagen. 

Esila, Angelina en juf Irma 

zijn in de vakantie jarig 

geweest. Wij hopen dat ze 

een fijne dag hebben gehad. 

Welkom 
Vlak voor de kerstvakantie 

zijn Darren (groep 6) en 

Keisha (groep 8) bij ons op 

school gekomen.  

Maandag 14 januari komt 

Alina nieuw bij ons op 

school in groep 3.  

Wij wensen jullie een hele 

fijne tijd bij ons op de 

Regenboog. 

Kerstboom

 
Bent u bezig met het 

opruimen van uw 

kerstboom??? Heeft u 

zojuist een nieuwe boom 

gekocht voor het komende 

jaar en weet u niet wat u 

met uw oude maar nog 

mooie kunstboom 

moet???? 

Wij hebben op De 

Regenboog “nieuwe” kunst 

kerstbomen nodig. Dus 

heeft u of uw buurvrouw/ 

tante/ vriend een oude 

kunst kerstboom over?? Wij 

willen hem volgend jaar 

graag opzetten! 

Bij voorbaat dank! 
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Kerstviering 
We kijken terug op een fijne 

kerstviering. Gezellige sfeer 

in alle groepen. De kinderen 

zagen er prachtig uit. 

Gelukkig heb ik zelf 

donderdag voor de vakantie 

de prachtig versierde school 

nog mogen bewonderen.  

                                                                                    

Koffie ochtend 

 

Na het succes van de vorige 

koffieochtend willen wij u 

uitnodigen voor een 

volgende koffie ochtend op 

woensdag 13 februari. Deze 

dag staat ook de 

inloopochtend gepland 

vanaf 8.10 uur. Dus eerst 

kijken in de klas en daarna 

aan de koffie. 

Tijdens deze ochtend gaan 

wij in gesprek over 

verschillende onderwerpen 

die de school aangaan. 

Mocht u niet aanwezig 

kunnen zijn maar wel input 

hebben kunt u dit altijd 

kenbaar maken. Loop gerust 

even bij Toyah binnen of 

stuur een mail 

naar info@deregenbooghoo

fddorp.nl.  

Mad Science

 
Donderdag 17 januari 

krijgen alle kinderen van 

groep 3 t/m 8 een leuke 

science show op school 

aangeboden. Deze wordt 

verzorgd door Mad Science 

(https://nederland.madscie

nce.org ). Zij verzorgen in de 

daaropvolgende weken een 

naschoolse cursus 

wetenschap en techniek 

voor kinderen uit groep 3 

t/m 8.  

Dag 1: 14-2-2019 

Dag 2: 28-2-2019 

Dag 3: 7-3-2019 

Dag 4: 14-3-2019  

Dag 5: 21-3-2019 

Dag 6: 28-3-2019 

Op 17 januari krijgen de 

kinderen een informatie 

folder mee naar huis 

betreffende deze cursus. 

Schoenmaatjes 

 

Voor de kerstvakantie 

hebben wij op school 

meegedaan aan de 

schoenmaatjes van 

Edukans. 

Wat stonden al die pakjes 

leuk in de school tijdens de 

Sinterklaastijd. En wat een 

grote opbrengst!  

Wij hebben in totaal 52 

dozen verstuurd!!! Een 

groot compliment voor de 

prachtige goed gevulde 

dozen. Hier worden veel 

kinderen blij mee gemaakt. 

mailto:info@deregenbooghoofddorp.nl
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Gevonden 

voorwerpen 
Wij hebben nog een berg 

gevonden voorwerpen. 

Vesten, doppers, sokken 

enz… 

Is iemand nog iets kwijt? 

Neem een kijkje in de bak 

onder te tafel in de hal. Aan 

het eind van komende week 

gaan alle overgebleven 

spullen weg!! 

 

 

Feedback 
Heeft u feedback op de 

school of op deze 

vrijdaginfo? Heeft u ideeën 

waar wij als school beter 

van worden? Of vindt u het 

fijn om van mening te 

wisselen over verschillende 

zaken die de school 

aangaan. Wij staan open 

voor feedback! 

 

 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

17 jan Mad science 

show 

18 jan Vrijdaginfo 9 

1 feb Vrijdaginfo 10 

13 feb Inloop ochtend 

Koffieochtend 
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