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Wij feliciteren…. 

Voor de komende weken feliciteren we May-Lin en Jeremy met hun verjaardagen. 

Wij wensen jullie een fijne dag! 

Project Toekomst 

Na de voorjaarsvakantie zijn wij gestart met het project ‘de toekomst’.  

Afgelopen dinsdag hebben wij onder toeziend oog van alle kinderen 

een tijdcapsule ingegraven. Deze zal over 6 jaar weer worden 

opgegraven. In deze tijdcapsule hebben alle klassen iets gestopt. Van 

speeltjes die de kinderen nu heel leuk vinden tot brieven aan zichzelf. 

In iedere groep wordt dagelijks hard gewerkt aan het thema 

toekomst. Woensdag 13 maart tussen 16.30 en 18.00 uur bent u van 

harte welkom om al het moois te komen bewonderen. Iedereen is van 

harte welkom! 

Rapportgesprekken 

19 en 21 maart staan de 
rapportgesprekken in de groepen 1 t/m 7 
gepland. De gesprekken duren 10 minuten. 
Vanaf komende maandag 11 maart liggen 
de lijsten op de tafel in de gang. Op 
maandag mogen eerst de ouders met 
meerdere kinderen op school inschrijven 
en vanaf dinsdag 12 maart kan iedereen op 
de lijst intekenen. 

Commissie beweegplein 

Komende maandag 11 maart is er weer een 

bijeenkomst met betrekking tot het 

beweegplein. Vorige bijeenkomst was er 1 

ouder, maar wij kunnen veel meer hulp 

gebruiken! U bent van harte welkom om 

maandag om 15:00 uur aan te sluiten in het 

lokaal van de kleuters. 
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Nieuwe website en school app! (www.deregenbooghoofddorp.nl) 

 

Zoals u in de mail die u gisteren van Niels Boersma heeft ontvangen, heeft kunnen lezen is de 

nieuwe website online. Wij zij hier ontzettend blij mee en trots op.  

Maar.. Er is nog werk aan de winkel. Allereerst is een website continu in ontwikkeling, wij zijn nog 

bezig de website veder aan te kleden. Dit doen wij door foto gebruik en het continu up to date 

houden van de inhoud. Heeft u tips en tops dan horen wij die graag. Binnen de (technische) 

mogelijkheden gaan wij kijken hoe we ermee aan de slag kunnen. 

Belangrijk.. U installeert de app op uw telefoon of tablet. De communicatie vanuit de school en de 

klas zal in de toekomst steeds meer via deze app gaan lopen. Om op de hoogte te blijven van 

belangrijke gebeurtenissen is het gebruik van de app dus noodzakelijk. De komende periode is de 

opstartfase, nog niet alle ouders gebruiken de app. In deze periode worden belangrijke berichten via 

de app en Parnassys met u gedeeld. Gebruikt u deze fase ook als testfase.  

Donderdag 28 maart tussen 14.30 en 15.30 uur geeft Niels Boersma extra uitleg aan u als ouder over 

het installeren en gebruik van de app. Mocht u vragen hebben of als de app niet werkt naar 

behoren, loop de 28e dan even langs. De leerkrachten kunnen u hier helaas niet verder bij helpen. 

 

 

http://www.deregenbooghoofddorp.nl/


 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

8-3-2019 

Vrijdaginfo 12! 

 

 

   
 

 

Open dag en stemmen 

20 maart staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten gepland. De Regenboog heeft die dag 2 
stemlokalen. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de deuren van de school voor alle 
geïnteresseerden open te stellen en te laten zien waar wij voor staan. 
Op facebook maken wij een evenement aan voor de open dag op 20 maart 2019. Zou u dit 
evenement willen delen, zodat wij uw netwerk kunnen gebruiken om aandacht te vestigen op deze 
gebeurtenis. 
U kunt onze facebookpagina vinden op: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-
School/De-Regenboog-156211897849824/  

Studiedagen team Regenboog 

Afgelopen vrijdag 15 februari en woensdag 27 maart (middag) hebben wij met het hele team 

studiedagen gehad. De eerste studiedag hebben we gesproken over:  

• Ontwikkelingen CBS De Regenboog de afgelopen jaren 

• Koers CBS De Regenboog 2019-2023 

• Visie op ontwikkelingen en organisatie 

• Zicht op onderwijskwaliteit 

• Verminderen van de ‘plan last’ en maken van keuzes 

• Gezamenlijke verwachtingen en verantwoordelijkheid 
De tweede studiedag hebben wij gesproken over de ontwikkeling van het schoolplan 2019-2023. Wij 
hebben hierin een eerste aftrap gedaan voor het opstellen van onze ambities en speerpunten voor 
de komende 4 jaren.  
Beide dagen hebben wij met het team als zeer vruchtbaar ervaren en ze zijn mooie aanzetten voor 
de komende jaren! 
 
Komende maandag staat er weer een koffieochtend gepland. Hierin willen wij de huidige stand van 
zaken betreffende de ontwikkeling van het komende schoolplan met u delen. Wij zijn benieuwd naar 
uw mening. Bent u er ook bij komende maandag om 8.30 uur? 

 

 

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

 

De schoenendozen die wij in december via Edukans hebben verstuurd zijn terechtgekomen in 

Moldavië. Het uitdelen van de schoenendozen is elk jaar weer een groot feest. De kinderen uit 

Moldavië zijn superblij met het speelgoed en de schoolspullen uit Nederland. Kijk op de website van 

Edukans ( https://www.edukans.nl/moldavie/) voor meer foto’s van kinderen met hun 

schoenendoos. 

Ouderbord in de hal 

In de hal hangt een whiteboard. Dit bord willen wij gebruiken om 
korte berichten en vragen die op alle ouders van de school 
betrekking hebben, te noteren. Zo weet u of bepaalde oproepen 
aan u nog steeds gelden en of bepaalde acties nog aandacht 
vragen. Het bord hangt in de centrale hal tegenover het lokaal van 

groep 3. 

The Passion in Hoofddorp ! 

 

Hallo, wij zijn Mayke uit groep 8 en Tom uit groep 5 en doen 11 en 12 april a.s. mee met de 

plaatselijke productie van The Passion in Hoofddorp.  In de Joannes de Doper kerk wordt het 

paasverhaal verteld m.b.v. moderne liedjes. De voorstelling begint om 20.00 uur en de entree is 

gratis! Deze productie wordt door vrijwilligers gemaakt en is geproduceerd door Manuela v/d Stelt. 

Dit alles doet zij vrijwillig. Maar om toch een mooie show neer te zetten gebruiken ze wel 

geluidzenders en professioneel licht. Dus zijn wij op zoek naar sponsors. Alle kleine beetjes zijn 

welkom. Bij juf Toyah zetten we een doosje neer. Ook bij Mayke uit groep 8 kun je eventueel wat 

geven. Alvast bedankt. 

https://www.edukans.nl/moldavie/
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Jeugdschaaktoernooi? 

Op zaterdag 6 april zal Schaakclub De Vennep van 13:00 uur tot 

17:00 uur een schaaktoernooi organiseren voor kinderen die op de 

basisschool zitten. Dit toernooi wordt gehouden in Wijkgebouw 

Linquenda, Oostmoor 52, Nieuw-Vennep. 
Aan dit toernooi kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen die op 

de basisscholen in de Haarlemmermeer zitten. 
Er zijn 3 individuele prijzen te winnen voor de 3 beste schakers en 

er zijn 3 schoolprijzen te winnen waarbij gekeken wordt naar de 

resultaten van de 4 beste schakers per school. 

 

De kinderen kunnen zich individueel opgeven bij Schaakclub De 

Vennep op het volgende e-mailadres: 
info@schaakclubdevennep.nl 
In de mail graag vermelden: naam, leeftijd, telefoonnummer 

ouder(s) en naam van de basisschool. 

Staking 15 maart 

 

Vrijdag 15 maart staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. Het grootste deel van het team 

van De Regenboog heeft besloten te gaan staken. Dit betekent dat vrijdag 15 maart de school 

gesloten is. 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

 

Tijdens de projectweek werken wij aan 

het thema robots. We leren van alles over 

robots en knutselen wij robots met echt 

zilverpapier. Maar daarnaast hebben we 

allemaal oude elektronica apparaten 

gekregen en zijn de kinderen die uit 

elkaar aan het slopen en schroeven. En 

wat is dat geweldig leuk!  

Groep 3 
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Nu de leerlingen van groep 3 alle letters hebben geleerd kunnen ze goed zelfstandig lezen. Zoals te 

zien op de foto zitten of liggen de leerlingen terwijl ze lezen. Dit vonden ze super leuk en we gaan dit 

zeker vaker doen en ouders…. Jullie kunnen net als wij super trots zijn! 

 

 

 

Groep 4/5 

 

Afgelopen dinsdag en donderdag hebben de 

kinderen van groep 4/5 les gehad over de 

musical The Lion King. Dinsdag hebben we voluit 

gezongen en donderdag hebben we een deel van 

de dans geleerd. Volgende week donderdag 

gaan we er verder mee. Het was super leuk!!!! 

 

Groep 5/6 

 

Vorige week was het heerlijk weer! Het zonnetje scheen en de temperatuur was aangenaam. Het 

weer was dan ook te aantrekkelijk om binnen te blijven. We hebben de leesles naar buiten 

verplaatst. Verspreid over het grasveld stond/lag/zat iedereen heerlijk te lezen! Sinds kort zijn wij 

gestart met toneellezen. In twee- of drietallen gaan de kinderen lezen uit speciale toneelleesboeken. 

Ieder kind heeft een eigen rol en leest zijn of haar tekst. Hierbij is het belangrijk dat zij goed op toon 

lezen, met intonatie en soms gekke stemmetjes. Dit doen de kinderen hartstikke goed en het is dan 

ook altijd een fijn momentje in de week! 

Groep 7 

In groep 7 zijn we volop bezig met het project over de toekomst. Er zijn veel leuke uitvindingen 

bedacht en de materialen stroomden binnen… De juf wist niet meer waar ze alles moest laten. Het 

materiaal wordt volop gebruikt en de uitvindingen worden erg leuk. Ik zet er nog geen foto bij want 

het moet echt een verrassing blijven, dit heb ik de kinderen beloofd.  
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Ook hebben we deze week een leuke gastles gehad van Bureau Halt over ‘online veiligheid’. De 

kinderen waren erg betrokken. Sommige dingen over internet gebruik wisten ze nog niet maar 

gelukkig wisten ze al wel heel veel. 

Groep 8

 

Op woensdag 27 februari heeft groep 8 meegedaan aan het trefbaltoernooi . Al de basisscholen van 

meer primair deden hier aan mee. Onze groep 8 is tweede geworden! Top groep 8 👍 

 

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! 

Maandag 11 maart Koffieochtend: schoolplan 

Woensdag 13 maart Kijkmiddag project 

Vrijdag 15 maart  Regenboog gesloten i.v.m. staking 

19 en 21 maart  Rapportgesprekken 

20 maart  Stemmen en open dag 

Vrijdag 22 maart Vrijdaginfo 13 

Maandag 25 maart Studiedag groep 1-3 vrij 

Woensdag 27 maart Atelier 

Di en don 2 en 4 april talentboog 

Woe 10 april inloopochtend 

Vrijdag 12 april Studiemiddag gr 1 t/m 4 vrij 
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