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Wij feliciteren…. 

Voor de komende weken feliciteren we Finn, Kaya, Berend, juf Danique, Jasmijn, 

Ruben, juf Renske, en juf Eline met hun verjaardagen. Wij wensen jullie een fijne 

dag! 

Koningsspelen 

 

Volgende week vrijdag 12 april is het zover; de Koningsspelen 2019!  

We gaan er een leuke, gezellige en vooral sportieve dag van maken. Dit jaar worden de 

Koningsspelen gehouden op het sportpark van sv. Overbos (Leenderbos 101). Wij willen u 

vragen uw kind vóór 8:30 af te zetten op het terrein. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 

mogen om 12:00 weer opgehaald worden en zijn de middag vrij. Met de groepen 5 t/m 8 

lopen de leerkrachten om 12:00 terug naar school. De lunch voor de groepen 5 t/m 8 is deze 

dag verzorgd, er hoeft dus niets meegegeven te worden. Wel is het fijn dat alle kinderen een 

bidon water mee krijgen. Verder is het wenselijk dat alle kinderen in sportkleding komen die 

dag.  

Op dit moment hebben we nog maar 6 ouders die zich hebben aangemeld om te komen 

helpen. Het zou fijn zijn om samen met een andere ouder een groepje te begeleiden en 

daarom hopen we op meer aanmeldingen! U kunt uzelf opgeven bij de leerkracht van uw 

kind. Op donderdagmiddag (14:30) geeft meester Jorn een uitleg over de Koningsspelen aan 

alle begeleiders. Dit zal zijn in de personeelsruimte van de school (bij de keuken). 

 

 

 

Paasviering/paasontbijt. 
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Zoals u weet, starten we op donderdag 18 april in alle groepen met een gezellig paasontbijt. 

Dit jaar gaat dat een beetje anders dan andere jaren, de kinderen gaan namelijk voor een 

(anoniem) klasgenootje een schoenendoos versieren en vullen met een lekker ontbijtje.  

Om ervoor te zorgen dat er in elke doos dingen zitten die het kind lekker vindt, hebben de 

kinderen vandaag een kaartje meegekregen dat ze aanstaande maandag, 8 april, weer 

ingevuld mee dienen te nemen naar school. De kinderen krijgen op de dag van de 

paasviering al iets lekkers, dus graag geen snoep in de ontbijtdoos. Wilt u alles hapklaar 

maken zodat de kinderen geen bestek, bord of beker nodig hebben? En wilt u ervoor zorgen 

dat de etenswaren verpakt zijn?  

Op donderdag 18 april neemt ieder kind de door hem of haar versierde en gevulde doos 

mee naar school.  

Mocht het voor u een bezwaar zijn, een ontbijtbox te regelen, dan wordt er vanuit de 

ouderraad namens uw kind een doos versierd en gevuld. U kunt dat aangeven bij juf 

Danique of juf Renske. 

De groepen 1 t/m 4 zijn op 18 april om 12 uur uit, de bovenbouw gewoon om 14.30 uur.  

Ateliers. 

Woensdag 27 maart was het eindelijk zo ver. De eerste ateliers op De 

Regenboog zijn een feit. Alle collega’s en een groep ouders hebben allemaal een workshop 

voorbereid. De kinderen hebben hun voorkeuren mogen doorgeven. In kleine groepjes is iedereen 

heel druk bezig geweest met z’n workshop. Wat was er een hoop keus, in totaal waren er 14 

workshops: 

• Theater                                                                                                                         
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• Natuur-eten in het dierenrijk. 

• Memoborden maken-geheugensteuntje 

• Techniek- lampje solderen/er brandt een lampje 

• Schminken- een kleurig gezicht 

• Techniek- een knikkerbaan maken 

• Fotolijstje mozaïeken 

• Armbandjes maken-omarm het 

• Proefjes- test het uit 

• Koekjes bakken- je bakt ze bruin 

• Fotografie- een mooi plaatje 

• Duits- spreek je taal 

• Skeeler workshop- sport op wieltjes 

• Schoollied maken-songwriter 

Alle kinderen kwamen met positieve verhalen terug naar de klas om over hun workshop te vertellen. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde ochtend! Dit gaan we zeker vaker doen. Veel dank gaat uit 

naar alle ouders die ons geholpen hebben. 

Wilt u meer informatie over de Ateliers, of wilt u zelf ook een keer een leuke workshop voor een 

klein groepje leerlingen verzorgen? Neem contact op met school of vraag het Ali Middel 

(a.middel@deregenbooghoofddorp.nl)  

De volgende ateliers staan gepland op woensdag 12 juni om 10.45 uur. Wij kunnen uw hulp 

weer gebruiken. 

Juf Tamara 

Juf Tamara geniet op dit moment met volle teugen van haar dochter Suze. Na 

haar bevallingsverlof heeft juf Tamara haar ouderschapsverlof gebruikt. Deze 

maand begint juf Tamara weer met werken. Juf Tamara heeft besloten een 

nieuwe uitdaging aan te gaan op een andere school van Meer  Primair. Wij 

vinden dit op De Regenboog erg jammer. Donderdag 18 april is juf Tamara de 

hele dag op school om ons te ondersteunen tijdens de Paas viering. Dit is ook 

meteen een moment om afscheid te nemen van de kinderen, het team en de 

ouders. 

 

 

 

Moestuintjes 

mailto:a.middel@deregenbooghoofddorp.nl
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Donderdag 4 april zijn de eerste groepen kinderen in de moestuinen aan de slag gegaan. Ze hebben 

geleerd hoe er gezaaid moet worden. Deze week is er snijbiet gezaaid en zijn er uien.Nu maar 

afwachten hoe snel alles groeit! Volgende week donderdag zijn de volgende groepen aan de beurt 

met weer andere activiteiten in de moestuinen. 

Vanuit de OR 

Schoolvoetbal 

 

De jongens uit groep 5/6 waren 27 maart aan de beurt; ze hebben een hele leuke middag gehad en 

hebben 2 wedstrijden gelijk gespeeld en 1 verloren. Op 10 april staan de jongens en meiden van 

groep 7/8 er klaar voor: heel veel plezier en succes! 

Avond 4 daagse 

Het lijkt nog ver weg, maar op 18 t/m 21 juni gaat de avondvierdaagse van start. De eerste 

voorbereidingen zijn hiervoor van start gegaan. Met de link in deze mail, kunt uw kind(eren) 

inschrijven. 

Afgelopen woensdag heeft u een uitgebreide mail ontvangen over de avond 4 daagse. Hieronder 

kort de belangrijkste punten. Voor uitgebreide info verwijs ik u naar de eerdere mail of klik op de 

link. 

Belangrijke data´s: 

• 22 april: laatste dag om in te schrijven. 

• in de week van 6 mei worden de facturen verstuurd, voor het verschuldigde bedrag. 
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• 15 mei: inschrijfgeld moet op rekening van OR staan. 

• 18 t/m 21 juni avondvierdaagse! 

We hopen op veel aanmeldingen en gezellige wandeluurtjes! 

klik hier voor inschrijven avondvierdaagse 2019 

Facebook en website OR 

Binnenkort gaan we de facebook pagina van de OR opheffen. In verband met alle privacyregels 

willen we geen foto's meer plaatsen. Evt foto's die we maken tijdens evenementen sturen we door 

naar school, zodat ze gecheckt kunnen worden en dan in vrijdaginfo of in de app geplaatst worden. 

Ook de website van de OR is verouderd en zal binnenkort uit de lucht worden gehaald. Op de 

nieuwe website van school staat een link van de OR en deze site gaan we binnenkort vullen met up 

to date info. 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Broertjes/zusjes aanmelden schooljaar 2019-2020 

Wij zijn volop bezig met de planning voor komend schooljaar. Zijn er nog broertjes/zusjes die 

komend schooljaar 4 jaar worden en nog niet ingeschreven staan? Wilt u dat dan zsm doen? 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Zoals in de vorige vrijdaginfo al stond zijn wij nog steeds bezig met het thema 

de boerderij! We spelen zelfs dieren na van de boerderij en gaan volgende 

week op bezoek bij de kinderboerderij!! Wat hebben we er zin in!!  

 

Groep 3 

Zomaar even een plaatje van 

een gezellig tussendoor-

moment: even lekker zingen 

en dansen. 

Groep 7 

In groep 7 hebben we een 

drukke periode achter de rug. 

Na de projectweek zijn we gestart met de IEP toets. Dat was best lastig maar ze hebben hard 

gewerkt. Ook hebben we geoefend voor de talentboog. Dit was erg leuk en gezellig. Dan hadden we 

https://forms.gle/Nekhd9tCmYdpmTso7
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afgelopen donderdag het verkeersexamen. Het 

duurde even voor we allemaal konden inloggen 

maar na 20 minuten kon iedereen beginnen. Nu 

wachten op de uitslag.... Spannend! 

Groep 8 

Op woensdag 28 maart hebben de leerlingen in 

verschillende ateliers hun talenten laten zien. Zo 

ook deze leerlingen uit groep 8. Zij hebben hun 

best gedaan bij het leren schminken. 

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 

Woe 10 april inloopochtend 

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

Donderdag 18 april Paasviering, vrijdaginfo 15, afscheid juf Tamara 

Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei Meivakantie 

Maandag 6 t/m 10 mei  Kamp groep 8 

Donderdag 16 mei schoolfotograaf 

Donderdag 23 mei Open dag 

Maandag 27 mei  

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei Vrij ivm Hemelvaart 
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