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Wij feliciteren…. 

Voor de komende weken feliciteren we Stef, Bella, Roos en Nicky met hun 

verjaardagen. Wij wensen jullie een fijne dag! 

Welkom 

Komende maandag komt Luisa voor het eerst bij ons op school in 

groep 4. Wij wensen haar veel plezier op De Regenboog. 

Talentboog 

Op dinsdag 2 april en donderdag 4 april is er weer Talentboog op school! 

Dinsdag 2 april zijn de groepen 1/2, 4/5 en 7 aan de beurt. Op donderdag 4 april staan de groepen 3, 

5/6 en 8 op het podium. 

Elke groep zal 1 optreden met de hele klas verzorgen. Daarnaast zal er per groep nog een optreden 

van een klein groepje te zien zijn. 

U bent als ouder van harte welkom om te komen kijken naar al het talent! De Talentboog is op beide 

dagen van 13.45 uur tot 14.30 uur. 

Paasontbijt 

 

Op donderdag 18 april starten wij onze paasviering met een gezellig paasontbijt. Omdat het 

fijn én leerzaam is om iets voor een ander te doen, vragen we ieder kind een ontbijtbox  te 

verzorgen voor een anoniem klasgenootje: een versierde en gevulde schoenendoos. 

Kinderen die dat willen, kunnen nu alvast op zoek gaan naar een geschikte schoenendoos en 

nadenken over het versieren ervan. Over twee weken volgt nadere uitleg over de inhoud 

van de doos. 
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Kook café 

Wij willen jullie bedanken voor de spullen die wij tot nu allemaal al hebben 

mogen ontvangen voor in het kooklokaal. Graag zouden wij alleen nog een klein 

steelpannetje en een gewoon pannetje krijgen als een van jullie er een over 

heeft. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een paar leuke kinderkookboeken. 

Mochten jullie er een hebben of een tip hebben, dan horen wij dit natuurlijk erg 

graag! 

Moestuinbakken 

Afgelopen week hebben we ervoor gezorgd dat de moestuinbakken in 

elkaar zijn gezet. Ze zijn geplaatst op een leuk stukje schoolplein tussen het 

fietsenrek en het lokaal van groep 5/6. Iedere klas krijgt een eigen 

moestuinbak waar iedere keer weer nieuwe plantjes in worden gezaaid. 

Komende week gaan we starten met de eerste plantjes. De oogst vanuit de 

moestuinbakken kunnen we dan bereiden in ons eigen kook café. 

Schoolvoetbal 

 

Woensdag 20 maart hebben de kinderen uit groep 3 en groep 4 meegespeeld tijdens het 

schoolvoetbal. Het was een leuke en sportieve middag. Wat hebben de kinderen hun best gedaan. 

Groep 4 is 2e geworden in hun poule. Groep 3 is laatste geworden in hun poule, maar ze hebben wel 

heel veel lol gehad.  

De komende 2 weken zullen groep 7/8 en groep 5/6 op de woensdag gaan spelen. 
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Kinderloop voor hoop 

In een bijlage bij deze vrijdaginfo zit een brief met uitleg over deze kinderloop. 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Wij zijn begonnen met het thema op de boerderij! Zo zijn we begonnen 

met een paar eieren van de kip en knutselen we deze week kuikentjes! 

Volgende week gaan wij het hebben over producten van de koe! 

Groep 4/5 

 

Vorige week donderdag is de vader van Luuk bij ons in de klas geweest om te vertellen over 

de zintuigen van verschillende dieren. 

Wat wist hij er veel van af zeg!  

Bijvoorbeeld de olifant die op de grond schraapt en tikt met haar/zijn poot om zo de andere 

olifanten te laten weten wat zij/hij bedoelt. De torenvalk die heel goed kan zien, de 

vleermuis die van verre het voedsel ruikt en nog veel meer. 

Ook zagen we opgezette dieren: een olifantenpoot, een mol, een vleermuis, een torenvalk, 

een haai en een schildpad. Het was een super interessante les. 
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Groep 5/6 

De lente is weer begonnen en dat betekent dat alle bloemen, planten 

en bomen weer in bloei staan! Ook in groep 5/6 zijn we hier mee aan 

de slag gegaan. We zijn begonnen aan een klein experiment. In twee 

glazen potjes hebben we boontjes geplant. Het ene potje staat in de 

vensterbank en vangt dus veel licht op. Het andere potje staat achter 

in een kast en staat dus redelijk in het donker. Van te voren hebben 

we bedacht bij welk potje de boontjes het beste zouden groeien. De 

kinderen denken het potje in de vensterbank. Wat denkt u? De tijd zal 

het leren… 

Groep 8 

 

Groep 8 is gestart met het oefenen van hun eindmusical! Meiden tegen de jongens over voetbal?!? 

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 25 maart Studiedag groep 1-3 vrij 

Woensdag 27 maart Atelier 

Donderdag 28 maart Schoolapp vragen downloaduurtje 14.30-15.30 

Di en don 2 en 4 april talentboog 

Vrijdag 5 april Vrijdaginfo 14 
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Woe 10 april inloopochtend 

Vrijdag 12 april Koningsspelen, Studiemiddag gr 1 t/m 4 vrij 

  

  

  

 


