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Wij feliciteren…. 

Deze week waren Joris en Mayke jarig. Voor de komende weken feliciteren we 

Dounia, Danysha, Ani, Alec, Emma en Benjamin! Wij wensen jullie een fijne dag! 

Dinsdag 18 juni komt Luca bij ons in groep 1/ 2! Luca veel 

plezier op school. 

Sportfair 

Zondag 16 juni staat De Regenboog op de Sportfair bij de 

Toolenburgseplas. Wij hebben een kraam om (sportief) Hoofddorp te 

laten zien wie wij zijn en waar we voor staan. Hierbij hebben we allerlei 

activiteiten gericht op jongere kinderen. Ben je in de buurt? Loop gerust 

even langs met je familie/vrienden of buren. Kunnen die ook meteen zien 

wat een leuke school wij zijn. 

BBQ Eindfeest 

 

Zoals heeft kunnen lezen in de Vrijdaginfo vindt het eindfeest plaats op 3 juli van 17.00 tot 19.30 

uur. 

We zorgen voor een heerlijke BBQ, drinken, verschillende activiteiten voor de kinderen en een open 

podium, waar iedere groep een optreden verzorgt. 

Voor de BBQ kunt u bonnen kopen voor drinken en vlees. Deze kunt u kopen van 11 t/m 14 juni en 

op 18 en 19 juni om 8.30 uur in de hal. De prijzen zijn:  

• broodje hamburger, halalburger, vegetarische burger of barbecue-worstje €3,- 

• saté €3,- 

• sjasliek €3,- 
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• broodje knakworst €1,50 -  

• 5 strippenkaart voor wijn en bier €6,- 

• 5 strippenkaart voor frisdrank €4,-  

Als u minder strippen voor het drinken wilt kopen kan dat. Ook kunt u bij het eindfeest nog 

strippenkaarten voor het drinken kopen. Bij het vlees is inbegrepen: stokbrood, broodje, sauzen, 

salade en kruidenboter. De limonade is gratis. 

Tijdens het eindfeest worden er ook loten verkocht voor een grote tombola. Hierin zitten leuke 

prijzen voor jong en oud. Daarnaast organiseren we ook leuke activiteiten voor kinderen. Voor 

sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gerekend. Contant geld kan dus nog van pas komen. 

Wij zoeken ouders die ons willen helpen bij de activiteiten van de kinderen. Ook zijn we op zoek naar 

schmink-ouders. Heeft u een partytent, die wij mogen lenen, dan horen we dat ook graag. Dit alles 

kunt u doorgeven aan juf Aadje of juf Ali 

Ateliers 

Woensdag 12 juni organiseren wij ons tweede Atelier! 

Wij hebben deze keer minder aanmeldingen van ouders gekregen. Dit betekent dat er minder 

workshops worden aangeboden en dat de groepen groter zijn.  

Wij zouden het fijn vinden wanneer er ouders zijn die bij de al bestaande activiteiten willen 

ondersteunen. Wij hebben uw hulp wel nodig. U kunt zich aan melden bij juf Ali 

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

mailto:A.Middel@deregenbooghoofddorp.nl
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Sponsorloop 

 

Wat was de sponsorloop een succes! De kinderen hebben echt keihard hun best gedaan, hard 

gerend en al heel veel geld opgehaald! 

Komende woensdag komt de commissie bij elkaar om te tellen en overleggen wat we allemaal 

kunnen met het opgehaalde geld! Dat betekent ook dat er nog de tijd is tot woensdag 12 juni om het 

sponsorloopgeld in te leveren. 

Daarna krijgen jullie natuurlijk de kans om mee te beslissen over wat er gaat gebeuren op het 

schoolplein en de winnende groep krijgt te horen wat de prijs is!  

 

Daarnaast was ook de Bag2School een geslaagde actie!! Er is wel €191 euro opgehaald!! Super 

bedankt voor het verzamelen van alle kleding!! 

Avond 4-daagse  

Vanaf 18 t/m 21 juni 2019 gaat de Avondvierdaagse weer van start. Dit jaar is het de 40 ste keer dat 

de wandelvereniging de Avondvierdaagse organiseert. Hierdoor worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd. 

De start is anders dan voorgaande jaren voor zowel de 5 km, als de 10 km beide om 

18:15. Elke school wordt omgeroepen voor de start. Op dinsdagavond is het de 

bedoeling dat iedereen om 18:00 verzameld op het veld. De burgemeester zal dan de 

avondvierdaagse openen. 

Het is dit jaar niet meer mogelijk fietsen voor de Klimboomschool te plaatsen. Op het grote 

tussenplein is ruimte genoeg voor alle fietsen (Er worden hekken geplaatst zodat het voor iedereen 

duidelijk zou moeten zijn).  

De looprichting voor alle scholen is vanuit de Bosrankschool gezien linksom het verzamelveld op en 

naar de toegewezen plek per school. 

Zoals vorig jaar zet de organisatie zich weer in om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken in de 

vorm afval wat op de grond wordt gegooid. Hiervoor is er weer een zwerfbingo georganiseerd. De 

bingokaarten worden op 17 of 18 juni aan de kinderen meegegeven. 
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De laatste avond zal worden afgesloten met een groot feest om het veld. Dit zal uiterlijk tot 21:00 

duren. Tevens zal dan de prijsuitreiking zijn van de zwerfbingo. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Oudervereniging CBS de Regenboog 

Schoolreis 2019 

 

Eindelijk was het zover op maandag 3 juni vertrokken de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje 

naar Dierenpark Amersfoort. 

Om 8.45 uur kwamen de 2 bussen en vertrokken we naar Amersfoort. Hier aangekomen zijn 

we naar de verzamelplaats gegaan om even wat te drinken en kregen de kinderen allemaal 

een eierkoek. Daarna vertrokken de groepjes met een speurtocht het park in.  

Dierenpark Amersfoort staat bekend om de dierentuin met actieve paden en klauterroutes 

voor kinderen. Bij elk verblijf is wel wat te doen. Klim over de beren, glij langs de giraffen of 

kruip door een tunnel naar de witte tijger en loop door een spannend Dinopark en kom tot 

ontdekking hoe de dieren vroeger leefden. 

Om 12 uur was de lunch, de kinderen kregen allemaal een patatje en drinken. De lunch plek 

lag naast de speeltuin dus allemaal even lekker spelen en daarna weer verder. Om 15:15 zijn 

we terug gelopen naar de bussen en vertrokken we weer naar Hoofddorp. Om 17.00 uur 

was iedereen weer thuis na een geslaagde dag. 

Namens de oudervereniging hebben wij een leuk aandenken geschonken aan school. In de 

hal hangt een mooie poster van het dierenpark en er zijn nog 2 groepjes winnaar geworden 

van de speurtocht. 

Uit groep 6 was dit het groepje van Rosalie, Tess, Aukje, Esmée, Marit en Anna en van groep 

3 was dit  Benjamin, Yannick, Sofia, Tygo en Fenna (ontbreekt op de foto). Zij hebben 

allemaal een leuke pen met dierenafbeelding ontvangen als prijs. 

Dit was een geslaagde dag! Op naar volgend jaar. 
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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 

Van groep 3 een foto gemaakt tijdens het schoolreisje, want 

dat was toch echt wel het hoogtepunt van onze week. Wat 

hebben we genoten! 
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Groep 4/5 

 
Deze week zijn we gezellig naar dierenpark Amersfoort geweest. Wat hebben we het daar leuk 
gehad! Aan de hand van een speurtocht hebben we veel dieren gezien! Deze week moest er 
natuurlijk ook nog gewerkt worden, in plaats van een rekenles hebben we bordspelletjes gedaan om 
de tafelsommen te oefenen, dit gaan we zeker weten vaker doen! 
 

Groep 5/6 

Eva en Nikki uit groep 5/6 hebben afgelopen periode uit een 

projectboekje gewerkt. Dit is een werkboekje voor wat extra 

uitdaging op het gebied van taal en lezen. Zij kozen voor het 

onderwerp ‘Dierenrijk’. Ter afsluiting hebben zij een quiz voor de 

klas gemaakt. Denk hierbij aan vragen als: “Heeft de nek van de 

giraffe evenveel, meer of minder botten dan die van een mens?” 

Bij sommige vragen moesten we zeker even goed nadenken… 

Het was super leuk en leerzaam!! 

 

Groep 7 
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Er is veel gebeurd in groep 7. We hebben fietsexamen gedaan. Wat was dit spannend… Eerst werden 

alle fietsen gecontroleerd. De spanning bij de kinderen was goed te zien. Want als de fiets niet werd 

goedgekeurd konden ze misschien niet meedoen. Gelukkig werden alle fietsen goedgekeurd. En 

toen kwam het examen. Ze werden gelukkig gerust gesteld door de mensen van het examen en 

hebben allemaal netjes hun ronde gefietst. En toen kwam het wachten… Op school hebben we in de 

middag gekookt. Dat was erg gezellig. We hebben gezonde wraps gemaakt en bloemkool-broccoli 

soep. Zeker voor herhaling vatbaar. Op maandag hadden we onze schoolreis. We gingen naar 

Dierenpark Amersfoort en het was een zeer geslaagde dag. Groep 7 mocht zonder begeleiding door 

het park lopen.  Wat hebben ze het goed gedaan. Ze waren op tijd voor de lunch en op tijd voor het 

vertrek naar de bus. Ook in het park hebben ze zich goed gedragen. Een groep om trots op te zijn! 

Dinsdag op school was de uitslag binnen van het fietsexamen. Ze zijn allemaal GESLAAGD!!! 

Groep 8 
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We zijn hard bezig om alles voor de afscheidsmusical in 

orde te maken. Posters, uitnodigingen en het prachtige 

decor. 

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! 

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 

 


