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Wij feliciteren.... 

Afgelopen week waren Bjorn en Bente jarig. Komende weken feliciteren we Roberto 

en Naheli. Wij wensen je een fijne dag!  

School is weer open 
Wat zijn we blij dat we de kinderen weer konden ontvangen. Het is fijn om alle blije gezichten te 
zien. Sommige kinderen moesten wel weer wennen aan het op tijd wakker worden, anderen waren 
toch ook een beetje gespannen. We merkten al snel dat er een hele fijne sfeer in de school hing. Uit 
alle klassen kwamen vrolijke geluiden, het was echt gezellig. De kinderen vonden het ook weer fijn 
om gewoon aan het werk te gaan. 
 
Het is goed om te zien dat door de gespreide schooltijden en de halve klassen het rustig is bij 
aankomst en vertrek. Wij willen u vragen ook komende weken hierop te blijven letten. Vertrek na 
het afzetten van uw kind weer richting huis zodat er geen samenscholingen ontstaan.  
 

Ook het wassen en desinfecteren van de handen hebben we allemaal goed in de vingers      . 

 

Daarnaast willen wij u allen een groot compliment geven. We zien dat er thuis heel hard en goed 
gewerkt is. De kinderen beginnen met zelfvertrouwen aan hun werk. Dank u wel! 
 
Studiedagen 
In een eerdere mailing ia aangegeven dat de studiedag van 2 juni wel doorgaat. Dit is niet het geval. 
Het is onmogelijk om een goede studiedag te organiseren met de 1.5 m maatregelen. Dat betekent 
dat dinsdag 2 juni een gewone lesdag is. 
 
Hemelvaart 
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten ivm Hemelvaart. 
 
Opvang 
Wanneer u naast de afgesproken dagen onderwijs, door uw werk (vitale beroepen) opvang nodig 
heeft voor uw kind(eren) horen wij dit graag uiterlijk de vrijdag voor de desbetreffende opvang dag. 
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Nieuws uit de klassen  

Groep 1  

 

Wij zijn deze week weer gestart met een nieuw thema. Na uitgebreid gekletst te hebben over 

de afgelopen weken was lekker spelen en leren toch weer heel erg fijn!  

Onze nieuwe huisdieren, de kikkervisjes zwemmen gezellig door. Dit vonden de kinderen 

super interessant! 
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Groep 2 

Groep 3  

 

In het kader van rekenen met geld hebben we winkeltje gespeeld. Er is veel gekocht en 

onderhandeld        
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Groep 4 

 

Er wordt ook hard gewerkt in groep 4. Al joggend lezen we woorden met ch, we oefenen 

keersommen op een bordspel en uiteraard werken we ook uit werkboeken. Tevens zijn we bezig met 

eigenaarschap. De kinderen krijgen komende tijd steeds een blad mee naar huis met daarop de 

leerdoelen en of ze deze behaald hebben. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen leren. 

Groep 5/6 

Wat was het een feest om de kinderen weer te zien! 

Ze kwamen met een grote glimlach op school en vonden het fijn er weer te zijn, evenals de 

juffen. 

Natuurlijk hebben we veel gekletst over de afgelopen tijd, ze hadden veel te vertellen. 

Daarna heerlijk gewerkt, we konden merken dat de kinderen thuis heel hard gewerkt 

hadden, complimenten! 

Nu alweer de laatste dag en volgende week een kort weekje. 

Fijn weekend. 
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Groep 6/7 

 

Wat is het fijn om weer om school te zijn! We hebben goede kringgesprekken met elkaar gehad en al 

hard gewerkt. Maar we hebben ook tijd gehad voor gezelligheid en ontspanning. Zo hebben we een 

leuke muziekles gedaan met boomwhackers en postvakjes gemaakt voor onze kletsmuur. De eerste 

post is al uitgewisseld. Op de foto’s is te zien hoe gezellig we het hebben met elkaar. 

Groep 8 

Het was weer heel gezellig om alle kinderen te zien. Wat heb ik ze gemist. We hebben even 

bijgepraat maar zijn ook hard aan het werk. Niet alleen met taal, rekenen, spelling en begrijpend 

lezen maar natuurlijk ook met de musical. Het wordt alleen wel iets anders dan we gewend zijn. Hoe 

precies dat houden we nog even voor ons zelf.... We gaan de komende weken vooral genieten van 

en met elkaar op school. 
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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! 

Donderdag 21 mei Hemelvaart (alle kinderen vrij) 

Vrijdag 22 mei Hemelvaart (alle kinderen vrij) 

Vrijdag 29 mei Vrijdaginfo 16 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag (alle kinderen vrij) 

  

 

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

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

156211897849824/ 

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

