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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Sef, Shayenne, Anne, Luvlee en Damian. Wij wensen 

jullie een fijne dag!  

Nieuwe leerlingen 

Vandaag start Sef bij juf Eline in groep 1 

/2 en donderdag komt Anne ook bij ons 

op school. Welkom en veel plezier op 

de Regenboog 

London-studiereis digitale 

geletterdheid 

Zoals u mogelijk weet is een deel van het team (Niels, Patricia 
en Toyah) de afgelopen week van dinsdag t/m vrijdag in 
Londen geweest. Samen met andere collega’s van 
Meeprimair hebben we verschillende scholen bezocht, zijn 
we bij de Bett show geweest en hebben we workshops 
gevolgd bij Google en Apple. We hebben veel gezien en 
geleerd. Hiermee gaan we komende periode het onderwijs 
weer een beetje verrijken. 

Beweegcircuit  

Donderdag 6 februari organiseren we door de hele school een beweegcircuit voor alle kinderen. 
Hiermee willen we het bewegend leren op een leuke manier met elkaar delen. Alle leerkrachten 
bereiden activiteiten voor passend bij het niveau van de leerlingen. De activiteiten zullen in en om 
de school plaats vinden. We starten om 13.15 uur en eindigen om 14.15 uur. U bent als ouders van 
harte uitgenodigd om te komen kijken en helpen. Zo krijgt u ook een goede indruk van de 
mogelijkheden en de inhoud van de activiteiten rondom het bewegend leren. 
Wilt u komen kijken / helpen? Meld u zich aan bij de leerkracht van uw kind.  

 
Koffieochtend 
Komende woensdag staat er naast een inloopochtend en een atelier een koffieochtend gepland. Het 
zou leuk zijn om u onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te spreken. Van 8.30-10.00 
uur. 
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Juffendag/pannenkoekendag 

Op 20 maart is het schoolbreed juffendag. De kinderen 

beginnen deze dag in de klas. Vervolgens gaan we door de 

school heen oudhollandse spellen spelen. Dit gebeurt in 

groepjes, onder leiding van kinderen van groep 8. 

Omdat het op deze dag ook pannenkoekendag is, leek het ons 

erg leuk dit te combineren. Wij hebben daarom de vraag aan 

de klassenouders (en andere ouders die ons uit de brand kunnen helpen) om pannenkoeken voor de 

klas van uw kind te bakken. Vanaf 11.30 uur gaan we in de eigen klas met zijn allen heerlijk deze 

pannenkoeken opsmikkelen. 

De onderbouw is vanaf 12.00 uur vrij, voor de bovenbouw hebben wij nog iets heel leuks op het 

programma staan. Wat dit is, houden we nog even als een verrassing! 

Disco 

Kaartverkoop                                                                    

5,6,7 en 10 februari. 8:20-8:30 uur.                         

Kosten:  Onderbouw gr 1,2,3,4 = 2 euro.                  

Bovenbouw gr 5,6,7,8 = 2,50 euro 

Tijden Onderbouw 18:15 uur tot 19:30 uur. 

Bovenbouw 19:45 uur tot 21:30 uur 
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Naschoolse activiteit. Dans. 
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Boekenmarkt kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek heeft de ouderraad samen met de school een kinderboekenmarkt 

georganiseerd. Veel ouders hebben hiervoor boeken ingeleverd op school. Dit heeft een heel mooi 

bedrag van €118,60. Van dit bedrag worden nieuwe leesboeken voor de kinderen aangeschaft. 

 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Deze week hadden wij een echte verpleegster ik de klas. Ze heeft 

heel veel verteld over wat een verpleegster doet en had ook een 

heleboel spullen meegenomen. We mochten zelfs luisteren naar 

haar hart. Dat was toch wel heel bijzonder! 

Groep 6 / 7 
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Maak kennis met… Gerda, Bert en Bubbels. 

Sinds een week heeft groep 6/7 een aquarium in de klas met 3 goudvissen, slakjes en garnalen. Soms 

is het hard zoeken naar de slakken en garnalen, maar op de foto is een garnaal te zien mét baby 

garnaal. 

De kinderen zijn erg onder de indruk van de kleine waterdiertjes en vinden het erg gezellig! 

Groep 8 

In groep 8 zijn we volop bezig met de open dagen voor het voortgezet onderwijs. Dat is best 

spannend. Welke school past bij je en wat vind ik nu echt leuk? Er wordt dan ook veel over 

gesproken met elkaar.  

Dan is er ook nog de première van de film waar groep 8 in heeft gefigureerd. Dat geeft ook nog wel 

de nodige spanningen bij de kinderen. Er is volgende week veel om over na te praten in de klas, 

maar niet tijdens het werken natuurlijk...😉 

Onschuld. Vrijdagavond 24 januari was het zover. De film Onschuld, waar Mattanja uit groep 

8 de hoofdrol in speelt, ging in première. Het was best spannend allemaal. Wat zag Mattanja 

er mooi uit. Ze had een prachtige jurk aan en een boa om haar schouders. Ze straalde ook 

van top tot teen. Wat heeft ze het goed gedaan. Het was ook erg leuk om de klas terug te 

zien in de film. Ook deze kinderen hebben het goed gedaan. Dan waren er ook nog mooie 

bijrollen te zien van Eva-Lynn en Marina. Ook zij hebben knap geacteerd. (dat gaat wat 
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worden met de musical...) Ook de 

kinderen die geweest zijn naar de film 

waren erg enthousiast. We zijn 

allemaal weer een ervaring rijker... 

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! 

Woensdag 29 januari Inloopochtend, koffieochtend en ateliers 

Donderdag 30 januari Kinderen krijgen gewoon les(geen staking) 

Vrijdag 31 januari Kinderen krijgen gewoon les(geen staking) 

Groep 1-4 om 12.00 uur uit. 

Donderdag 6 februari 13.15 uur beweegcircuit 

Vrijdag 7 februari Vrijdaginfo 11 

  

 

 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

https://twitter.com/@CRegenboog
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https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-

156211897849824/ 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/

