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Wij feliciteren…. 

Voor de komende weken feliciteren we Naheli, Roberto en Isabel! Wij wensen jullie 

een fijne dag! 

Ateliers 

Woensdag 12 juni organiseren wij ons tweede Atelier! Hieronder zal ik u uitleggen wat wij hiermee 

bedoelen. Van 10.45- 11.45 uur willen wij groepsdoorbroken activiteiten organiseren voor alle 

kinderen van De Regenboog. Een soort workshops. Iedere leerkracht organiseert zelf een workshop 

en mag ook bepalen voor welke leeftijd het geschikt is.  Leerlingen kunnen dan hun voorkeuren 

doorgeven en volgen dat moment door de hele school een workshop. Leuk denkt u 

waarschijnlijk.....🙂 

Maar het kan nog leuker.  

Wij hopen dat er enthousiaste ouders zijn die ook met een groepje kinderen iets leuks willen doen. 

Hoe meer ouders er zijn die een activiteit willen verzorgen, des te meer keus de kinderen hebben en 

des te kleiner de groepjes worden. 

Wat kunt u doen? 

Bedenk een leuke activiteit/workshop. (creatief, drama, techniek, dans, constructie, zang, muziek, 

koken, striptekenen, fotografie, programmeren, Franse les, handwerk, brooddeeg, gips, origami, 

kaarten maken, ICT, kleien). Voor welke leeftijdsgroep kinderen is de activiteit geschikt? Welke 

materialen/gereedschappen zijn er nodig? Meld je bij interesse aan bij juf Ali 

(A.Middel@deregenbooghoofddorp.nl) zij werkt op maandag, woensdag en donderdag. 

Er zijn al een aantal ouders die zich hebben aangemeld, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. 

Heeft u interesse om te helpen of wilt u eerst meer weten over de verwachtingen? Loop gerust 

binnen! 

Zomerfeest 

Woensdag 3 juli van 17.30-19.30 uur is er weer een zomerfeest op de Regenboog. We 

hebben allerlei leuke dingen te doen:  

• BBQ 

• Verschillende activiteiten voor de kinderen 

• Een DJ die zorgt voor gezellige muziek. 

• Open podium 

In de volgende vrijdaginfo zal er meer informatie komen. Maar noteert u deze datum alvast in uw 

agenda. 

mailto:A.Middel@deregenbooghoofddorp.nl
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Groente en fruit dagen. 

 

Dankzij het EU-schoolfruit-programma hebben de kinderen de afgelopen maanden driemaal 

per week fruit op school gekregen. Dit programma liep tot aan de meivakantie, dus u wordt 

verzocht weer zelf voor het fruit van uw kind te zorgen. Op onze gezonde school eten we als 

tussendoortje in ieder geval op drie van de vijf dagen fruit of groente in plaats van een 

koekje. Maar vijf keer per week is natuurlijk nóg gezonder, dus dat moedigen we zeker aan. 

Onze vaste gruit(groente/fruit)-dagen zijn op:  

woensdag, donderdag en vrijdag  
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Sponsorloop 

Maandag 27 mei is het zover! De hele middag zal in het 

teken staan van de sponsorloop!  

Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen, maar ook 

de kinderen zijn al hard sponsoren aan het zoeken. Zo 

heb ik al een aantal goed gevulde sponsor formulieren 

gekregen en zijn er aantal meiden klusjes aan het doen 

om geld op te halen. De klas die namelijk het meeste 

geld ophaalt wint een hele leuke prijs. Ze worden 

vereeuwigd op het vernieuwde schoolplein!  
 

We hopen dat het een hele gezellig middag wordt! 

Komt u ook de kinderen aanmoedigen u bent van harte 

welkom om 13.00 uur. 

Groep 1/2 rent 30 meter  

Groep 3, 4/5 en 5/6 rennen 100 meter 

Groep 7 en 8 rennen 200 meter 
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Bag2School 

Bag2School kleding inzamelingsactie 23 mei                                            

Op donderdag 23 mei organiseren we een Bag2School kleding 

inzamelingsactie. Bag2School is een bedrijf dat gebruikte kleding 

ophaalt bij o.a. scholen en een prijs per kg uitbetaald. Wij willen dit 

geld gebruiken voor het te vernieuwen schoolplein.                      

Wellicht ruimt u in de vakantie uw kledingkast op en wisselt u de 

winter- met de zomerkleren. In de week van 6 mei zullen er zakken 

van Bag2School uitgedeeld worden, maar u mag natuurlijk ook 

gewone vuilniszakken gebruiken. Vanaf nu kunt u de dichtgeknoopte 

kledingzak(ken) in het kooklokaal zetten. 

Vertel deze actie door aan vrienden en familie! Alvast hartelijk bedankt!  

Dank aan iedereen die nu al een zak gebracht heeft. 

Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bag2School zak mag: 

Wel: Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen 

(graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen. 

Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipte 

materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële 

gordijnen en beddengoed. 
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Synchroonzwemmen 

Synchroonzwemmen, leuk om naar te kijken maar nog leuker om te doen! 

Op zaterdag 25 mei organiseert ZPCH Synchroonzwemmen een “Super Synchro Open Dag”. Van 12.00 

tot 15.00 uur zijn alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar van harte welkom in het zwembad van 

Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp. We gaan er een gezellige middag van maken. 

Tijdens deze open dag maak je kennis met de beginselen van het synchroonzwemmen, zowel op de 

kant als in het water. Je gaat aan de slag met lenigheid, acrobatiek, techniek, muziekzwemmen en 

we sluiten af met een mooie demonstratie voor je ouders. Ook onze sporters zullen een spetterende 

demonstratie verzorgen.     

Op de maat van muziek maak je mooie bewegingen met je armen en benen. Net als bij dansen, maar 

dan in het water. Synchroonzwemmen doe je in een groep met sporters van je eigen leeftijd en niveau. 

We zijn op zoek naar jongens en meisjes die zich aan willen sluiten bij onze club. Of je nu 

prestatiegericht of juist recreatief wil sporten, er is voor iedereen een plekje.  

Vind jij zwemmen, turnen en dansen ook zo leuk? Geef je dan nu op voor de Super Synchro Open Dag 

via:www.haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl en kijk bij “Overige activiteiten”. 

Deelname is gratis. 

Dag van het vermiste kind.. 

 

Jaarlijks raken er in Nederland duizenden kinderen vermist, toch zijn er manieren om de kans op een 

vermissing aanzienlijk te verkleinen. Vaak begint dit bij het kind zelf. 

 

Naar aanleiding van de Dag van het Vermiste Kind op 25 mei heeft de politie in samenwerking met 

AMBER Alert een nieuw preventiefilmpje voor kinderen ontwikkeld. Dit om hen te leren hoe ze 

zichzelf kunnen beschermen tegen een mogelijke vermissing of ontvoering. 

 

In het preventiefilmpje ‘Samen slim met Simon’ neemt Simon de kinderen mee op tocht. Op een 

ludieke manier krijgen ze simpele, maar mogelijk levensreddende, tips aangereikt. Deze vuistregels 

zijn uitgewerkt door vermissingsexperts van de politie. 

 

http://www.haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/
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Omdat het erg belangrijk is dat ieder kind weet hoe het zichzelf veilig kan houden, kunt u mogelijk 

samen met uw kind het filmpje bekijken. 

https://www.amberalert.nl/downloads/press/media/video/samen-slim-met-simon.mp4 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Wij zijn in groep 1/2 natuurlijk weer gestart met een nieuw thema! Deze 

keer kan het thema ook mooi mee naar buiten! Het thema is verkeer! We 

hebben stoplichten geknutseld en spelen buiten allerlei verkeerssituaties na! 

En pas maar op, want als je door rood rijdt krijg je een bekeuring van de 

politieagent!  

 

Groep 3 

De kinderen van groep 3 zijn onlangs begonnen met nieuwe 

werkboeken. Naast de methode Veilig Leren Lezen krijgen de kinderen 

nu ook taal-, spelling- en woordenschatlessen met behulp van de 

methode Taal op maat. Zo krijgen ze niet alleen meer taal-aanbod, 

maar wennen ze ook alvast aan het werkboek dat ze volgend jaar in 

groep 4 gaan gebruiken. Ze zijn erg enthousiast en doen ontzettend hun 

best! 

  

https://www.amberalert.nl/downloads/press/media/video/samen-slim-met-simon.mp4
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Groep 5/6 

Voor kika                                                                              Hoi wij zijn: 

Tess, Maud, Sofie, Cayleigh en Marit uit groep 5/6. Wij hebben 

heitje voor karweitje voor Kika gedaan. Voorbeelden van klusjes die 

we gedaan hebben: afval opgehaald en weggebracht  en ook 

geveegd, maar sommige mensen hadden het al zelf gedaan. We 

hebben de tassen met  plastic en afval erin aan onze steppen 

gehangen. We hebben 32,05 euro opgehaald. 

 

Groep 7 

In groep 7 hebben we gewerkt over de WOII. De kinderen waren 

erg onder de indruk van wat er allemaal is gebeurd. Ook hadden we 

een gastspreker over de WOII. Zij vertelde wat haar familie heeft 

meegemaakt. De kinderen waren ook hier erg van onder de indruk. Ze 

zijn nu bezig met een muurkrant over de WOII. Als ze klaar zijn komen 

ze te hangen in de klas en op de gang. 

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 
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Belangrijke data! 

Donderdag 23 mei Open dag 

Maandag 27 mei Sponsorloop 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei Vrij ivm Hemelvaart 

Maandag 3 juni Schoolreis gr 3 t/m7, brugpieperdag, 

kleuterfeest 

Vrijdag 7 juni Vrijdaginfo 17 

Maandag 10 juni Vrij ivm 2e Pinksterdag 

Dinsdag 11 juni Studiedag groep 1 t/m4 

Woensdag 12 juni Inloopochtend, atelier 

Zondag 16 juni Regenboog op de sportfair 

Maandag 17 juni Studiedag 

Vrijdag 21 juni Vrijdaginfo 18 

Woensdag 26 juni en donderdag 27 juni Evaluatiegesprekken 

Zaterdag 27 juni  Regenboog op zomerfeest Overbos 

Woensdag 3 juli Zomerfeest  

Vrijdag 5 juli Vrijdaginfo 19 (Laatste van dit schooljaar ) 

Dinsdag 9 juli 2e rapport mee, Afscheidsavond groep 8. 

Vrijdag 12 juli Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus Zomervakantie 

 


