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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Jasmijn! Wij wensen je een fijne dag.

Nieuwe leerlingen

Komende week start Merdan in groep 4/5. Wij wensen je veel plezier op De Regenboog.

Inhoud
•
•
•
•

Terugblik
Koningsbingo gewonnen
Koningsspelen 2021
Overige mededelingen

Wat hebben we bereikt 😊
Afgelopen weken is er veel gebeurd. We kijken terug op een hele geslaagde paasviering, waarbij we hebben
genoten van het heerlijke ontbijtje en ons zelf verfilmde paasverhaal. Daarnaast hebben we nu bijna alle
ouders gesproken en is iedereen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind op school.
Gelukkig hebben wij tot op heden weinig met corona op school te maken gehad. We merken dat u als ouder
goed op de hoogte bent van de beslisboom. Wel is het moeilijk dat we nog niet alle dingen zo kunnen
organiseren zoals we het allerliefst zouden willen. We kunnen geen groepen mengen en zijn heel
terughoudend met externe mensen in de school. Mogelijk bieden de aangekondigde versoepelingen een
beetje ruimte na de meivakantie. We wachten het af en blijven wel voorzichtig
We hebben gelukkig (nog) geen enkele klas in quarantaine gehad. Het lukt met een beetje moeite om alle
groepen goed te bemannen. We zijn dankbaar voor de extra handen in alle groepen.
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Daarnaast zijn we met het team en de ouderraad in gesprek om te kijken hoe we een goede alternatieven
kunnen organiseren voor het wegvallen van schoolreisje en kamp van groep 8. Hier wordt hard aan gewerkt en
we zullen in een volgende vrijdaginfo een tipje van de sluier oplichten.
Wij bedanken u voor het vertrouwen en mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u deze sturen naar de
school: info@deregenbooghoofddorp.nl

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april is het weer zover. De koningsspelen gaan dan van start. Afgelopen jaren stond de
koningsspelen in het teken van een dag lang sporten. Helaas door de COVID-19 pandemie zijn wij genoodzaakt
om de dag anders in te delen maar niet getreurd! Wij gaan er alsnog een leuke en sportieve dag van maken
met je eigen klas!
Het programma:
9:15 tot 10:00 groep 1/2.
10:00 tot 11:00 groep 3
11:00 tot 12:00 groep 4/5
12:00 tot 13:00 groep 6/7
13:00 tot 14:00 groep 7/8
Het thema:
Zoals eerder beschreven zal de koningsspelen er dit jaar anders uit komen te zien. Zo zullen de kinderen in hun
eigen klas, tijdens de reguliere gymles in De Schulp, deelnemen aan de koningsspelen. Meester Jorn en Juf
Chelsey hebben de hersenen laten kraken en hebben uiteindelijk gekozen voor een thema, namelijk oud
Hollandsche spellen. Wat dit is gaan wij nog niet verklappen, daar komen jullie op vrijdag 23 april achter.
De kledingcode is ORANJE!. Mocht je dit niet hebben, is het niet erg! Dan mag je in je mooiste outfit komen.
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopelijk jullie ook!
Tot vrijdag de 23e.
Groetjes van Meester Jorn en Juf Chelsey.
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In week 12 van dit jaar hebben wij meegedaan met de Koningsbingo. Op de bingokaart stonden allerlei
beweegactiviteiten die we moesten uitvoeren. Tijdens de gymles én in de klas hebben we de hele kaart
volbracht. Er deden zo'n 150 klassen mee aan deze Koningsbingo; wat een succes! Uit al deze klassen werd
uiteindelijk een prijs verloot vanuit Sportservice Haarlemmermeer. En wie heeft de prijs gewonnen? Jawel,
basisschool CBS De Regenboog!! Na de meivakantie, als de regels het weer toelaten, krijgen wij vanuit
Sportservice diverse clinics aangeboden. Zodra wij de exacte invulling hiervan weten, berichten wij dit
uiteraard.

Overige mededelingen
Op de achtergrond zijn wij aan het kijken hoe we het peutervoetbal weer kunnen organiseren. Dit zal dan op
het plein zijn. In de volgende vrijdaginfo hopen we u meer informatie te kunnen geven.
Komende maandag is het verkeersexamen voor groep 7 en 8. Alle kinderen hebben hun theorie-examen
gehaald en mogen maandag op de fiets examen doen.
Wat een spannende tijd voor groep 8 want 20 en 21 april staat ook de landelijke eindtoets gepland. Afgelopen
tijd is er hard geoefend en wij hebben er alle vertrouwen in.
De leveringen van schoolfruit gaan na 16 april nog langer door. Omdat tijdens de lockdown geen schoolfruit is
geleverd, wordt de schoolfruit-periode verlengd tot en met 4 juni. De kinderen mogen dus fijn nog vijf weken
langer genieten van fruit op school!
Komende vrijdaginfo verschijnt 23 april
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