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Wij feliciteren…. 

 

Voor de komende weken feliciteren we Jeshua, Denzell,  

Xander, Shayenne, Byoux en Yela met hun verjaardagen. 

Wij wensen jullie een fijne dag! 

Mad Science 
Gisteren, donderdag is de MAd Science show op school geweest. Groep 3 t/m 8 hebben van de 

voorstelling genoten. De kinderen hebben een folder meegekregen met de informatie over de Mad 

Science cursus.  
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Disco 

Op donderdag 14 februari zal de jaarlijkse school disco weer georganiseerd worden door de 
oudervereniging. De informatie over de discoavond zal vanaf a.s. maandag te zien zijn op de deuren 
van school. Het Thema van de disco is Sport 

 

GMR 

GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is betrokken bij onderwerpen 

die bovenschools op bestuursniveau besproken worden. Wij zouden het heel leuk vinden als De 

Regenboog vertegenwoordigd wordt door een ouder in de GMR. Zie onderstaand bericht. 

Afgelopen jaar zijn we gestart met een bijna volledig nieuw samengestelde GMR. Dit schooljaar zijn 

we als GMR uitgebreid met 2 nieuwe personeelsleden. Als GMR vinden wij een evenwichtige 

samenstelling belangrijk; daarom zijn wij op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Bijgaand treffen jullie 

de tekst ten aanzien van de GMR verkiezingen voor 2 nieuwe ouderleden en het 

kandidaatstellingsformulier. Geïnteresseerde ouders kunnen tot 15 februari 2019 reageren. 

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@deregenbooghoofddorp.nl.  

Staking 

15 maart staat er een landelijke staking gepland. Het team van De Regenboog heeft nog niet 

definitief een besluit genomen om wel of niet te gaan staken. Komende vrijdaginfo kunnen wij hier 

meer informatie over geven. 

Petitie verkeerveiligheid vanuit Floriande 

mailto:info@deregenbooghoofddorp.nl
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Ik ben afgelopen maand een handtekeningenactie gestart in een poging de verkeersveiligheid te 

verbeteren voor (in eerste plaats) alle leerlingen van De Tovercircel en De Regenboog die ‘s morgens 

vanuit Floriande de kruising over het Leenderbos moeten gebruiken. 

Tegelijk is dit direct ook een veiligere situatie voor alle leerlingen van De Optimist en de 

montessorischool gelegen aan de Deltaweg die ‘s morgens uit Overbos komen en dezelfde kruising 

moeten gebruiken. 

 Het doel is om medio maart met voldoende steun, handtekeningen (eventueel met hulp van de 

vereniging VVN) de gemeente te bewegen tot een veiligere herinrichting van de kruising voor 

fietsers en voetgangers.  

De actie gaat d.m.v. het onafhankelijke medium ‘petities.nl’. 

De link die u kunt volgen is: 

https://petities.nl/petitions/veilige-kruising-leenderbos-in-hoofddorp?locale=nl 

Steunt u dit initiatief? 

Met vriendelijke groet, 

Dirk Schaap (vader van Isolde Schaap uit groep 6 van uw buurschool, de Tovercircel) 

 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2 

Wij zijn deze week begonnen met een nieuwe thema. Thema de ruimte! En wij weten hier al super 

veel over!  

Ook spelen wij astronautje en gaan wij nog heel veel knutselen met planeten en ruimteschepen! 

Als jullie nog thuis iets hebben over de ruimte is dit ook altijd nog welkom.. 

 

Groep 3 

http://petities.nl/
https://petities.nl/petitions/veilige-kruising-leenderbos-in-hoofddorp?locale=nl
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De kinderen van groep 3 willen graag dat u weet dat ze niet alleen heel goed hun best doen 

met taal en rekenen, maar ook heel mooi kunnen bouwen en gezellig samen kunnen spelen. 

Vandaar deze foto's! 

 

Groep 4/5 

Donderdagmorgen kwam Mad Science bij ons op school. 

Het was super leuk. Een te gekke professor liet ons van alles zien over wetenschap en 

techniek. Experimenteer en leer over de werking van geluidsgolven, het splitsen van 

lichtstralen en nog veel meer proefjes. We mochten zelf ook meedoen. 

 

 

Groep 5/6 
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De afgelopen twee weken hebben we weer hard gewerkt. Na twee weken vrij was het wel weer 

even inkomen! Inmiddels zijn we weer helemaal gewend. Tijdens een van de taallessen hebben de 

kinderen van groep 5/6 een stukje grammatica herhaald. Denk hierbij aan lidwoorden, zelfstandig 

naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden etc.. Omdat de juf even niet kon printen moest er 

geïmproviseerd worden. Dus hebben we onze Brandaan schriften niet gebruikt voor geschiedenis, 

maar voor taal. We hebben zelfs een nieuwe naam bedacht voor het vak: Brantaal ;). 

Wat betekenen de rode strepen? Of de blauwe? De kinderen kunnen u het haarfijn uitleggen! 

Groep 7 

 

In groep 7 zijn we bezig met het thema zintuigen. De kinderen hebben proefjes gedaan met eten en 

drinken. Ze moesten proeven met hun ogen en neus dicht. Dit was erg leuk. We kwamen er achter 

dat je smaak minder is met je neus dicht. Dit proefje zouden ze graag nog een keer willen doen… 

Groep 8 
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Workshop drama in groep 8, 

 

Inmiddels 2 workshops gehad met als thema : Emoties. Op allerlei manieren en in verschillende 

spelvormen leren de leerlingen emoties te uiten. Een hele leuke was om in slomotion een emotie uit 

te beelden 😂 

 

Feedback 
Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van 

worden? Of vind 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! 
1 feb Vrijdaginfo 10 

13 feb Inloop ochtend Koffieochtend 

15 feb Studiedag alle leerlingen vrij 

18 tm 22 feb Voorjaarsvakantie 

 

 


