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Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we Luca, Alec, Mara, Emma, Benjamin en Atharsh.  

Wij wensen jullie een fijne dag!  

Nieuwe leerlingen 

 

Komende weken komen Lucas, Julian en Saar bij juf Eline in groep 1. Welkom op de Regenboog. Veel plezier op 

school. 

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

 Nieuwe klimwand op schoolplein 

 Vrijdaginfo in nieuwe jas 

 Terugblik opening 

 Rapport 

 Evaluatiegesprekken. 

 Juffendag 

 Inschrijven broertjes en zusjes 

 Avond 4-daagse 

 GGD flits 

 Nieuws uit de klassen 

 Belangrijke data: kalender 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
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Nieuwe klimwand schoolplein af! 

Afgelopen maandag was het eindelijk zover! De 

klimwand op het schoolplein is na veel bloed, 

zweet, tranen, creativiteit en hard werk 

afgerond. Zoals u op de foto hierboven kunt 

zien, mag het resultaat er zijn! Veel dank aan de 

ouders van Sebastiaan, de moeder van Eowyn, 

de vader van Hannah, de vader van Rivano, juf 

Monica en juf Eline. Namens het team en alle 

kinderen van De Regenboog: “Super bedankt.” 

Vrijdaginfo in een nieuwe jas!! 

Zoals u ziet is het sjabloon van onze vrijdaginfo 
vernieuwd. Het ziet er prachtig uit en het is nu ook mogelijk om op de symbolen in de voetnoot te klikken naar 

de website en onze social media 😊 Kees Vleeming bedankt voor de update. 

Rapport 

Wij hebben het als team afgelopen periode als heel krachtig ervaren om 

zo nauw samen te werken aan de ontwikkeling van uw kind met u als 

ouders. Daarom hebben wij een rapport ontwikkeld waar de leerkracht, 

het kind en de ouders ruimte hebben om te schrijven.                               

Wij willen alle ouders ook vragen om een klein stukje te schrijven over de 

ontwikkeling van uw kind afgelopen maanden thuis. 

De vragen waar u al wel over na kunt denken zijn: 
- Waar bent u trots op? 
- Wat heeft u als ouder geleerd over uw kind? 
- Welk compliment zou u willen geven aan uw kind? 
- Welke tip zou u willen geven aan uw kind? 

 
Natuurlijk is er ook ruimte voor een eigen invulling. Wanneer u al weet wat u op het rapport van uw kind wil 
zetten, kunt u dit sturen naar de leerkracht van uw kind. Doet u dit alstublieft voor zondag 21 juni! Dan 
kunnen wij dit nog op het rapport plaatsen. 
Verschillende ouders hebben al een stuk gestuurd, dank u hiervoor. 

Evaluatiegesprekken  

Aan het eind van het schooljaar mogen ouders kiezen of ze een gesprek met de leerkracht wensen. Ook nu is 
dat een keus. Deze gesprekken zullen nu telefonisch plaatsvinden. Op dinsdag 23 juni tussen 15.00 en 16.30 
uur vinden deze gesprekken plaats. Vanaf komende maandag kunt u zich via onze Parro (schoolapp) 
inschrijven op een tijd dat voor u passend is. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
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Juffendag  

Gelukkig kunnen wij voor de kinderen toch een leuke jaarafsluiting organiseren. Het zal wel een aangepaste 

versie zijn van de juffendag die we in eerste instantie zouden doen, maar desondanks willen wij er een heuse 

feestdag van maken. De juffendag gaat plaatsvinden op woensdag 1 juli. De kinderen mogen verkleed naar 

school toe komen. We hebben allemaal verrassingen voorbereid. De kinderen hoeven deze dag geen eten of 

drinken mee naar school te nemen. Ook is 1 juli om nog een andere reden een hele speciale dag; wij gaan de 

kinderen van groep 8 uitzwaaien om 11.55 uur op het schoolplein. Als dit gedaan is mogen de kinderen met u 

mee naar huis. 

Terugblik opening 

Afgelopen maandag mochten we weer “gewoon” open. Spannend of alles net zo goed zou gaan met halen en 
brengen. We zijn nu met meer mensen die tegelijk het gebouw in willen. Groot compliment wat betreft het 
halen en brengen. Dit verloopt goed. Komende weken willen we dat ook zo houden. Wanneer u elkaar als 
ouders even wilt spreken kies dan een plaats op ruim voldoende afstand van de ingang van de school. 
Wat is het fijn om de klassen weer compleet te hebben! 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Wij horen graag welke broertjes en zusjes er komend jaar nog naar de Regenboog komen, zodat we 
weten hoeveel plaatsen we nog in onze kleutergroep hebben. Wanneer wij in een zo vroeg mogelijk 
stadium weten dat kinderen naar onze school zullen komen, kunnen we daar in de totale organisatie 
rekening mee houden.  
 

Stagiaire juf Danique 
 
Hallo, mijn naam is Martine. Vanaf volgend schooljaar zie je mij terug bij groep 6/7 
van juf Danique. Op maandag en dinsdag loop ik dan stage. Twee jaar geleden heb 
ik besloten om het onderwijs in te gaan en doe nu de verkorte deeltijd van de Pabo. Ik geef al 20 jaar 
zwemles als vrijwilliger. Lesgeven zit dus in mijn bloed en ben ik met veel enthousiasme van mijn 
hobby, mijn werk aan het maken! 

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. En om ze te 
laten inzien hoe zelfstandig ze kunnen zijn. Dat komt in de combiklas goed 
tot zijn recht! Nadat er hard gewerkt is ben ik ook altijd in voor iets leuks!!                                                          
Ik ben 37 jaar en heb 3 jongens op een andere basisschool in Hoofddorp. In 
mijn vrije tijd ga ik graag met mijn mannen naar het bos, ga ik graag 
hardlopen of ben ik in het zwembad te vinden. Graag tot ziens in het nieuwe 
schooljaar! 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
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GGD Flits 

  GGDflits Veilig achterop de fiets  

Voorkom voetjes tussen de spaken 
Bij het vervoeren van kinderen op de fiets komen vaak spaakbeknellingen voor. Hierbij 

komt de voet van het kind tijdens het fietsen vast te zitten tussen de spaken van het 

wiel. Vooral in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar komt dit vaak voor, en dit kan ernstige 

verwondingen veroorzaken. Bijna 1 op de 3 van deze kinderen breekt daarbij een bot. 
Met goede spaakafscherming zijn deze ongelukken goed te voorkomen. 

Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun ouders) hun angsten zelf. Soms 
echter blijkt er een hevige angst voor iets te zijn ontstaan.  

Lees hier op de pagina van veiligheid.nl meer wat je kunt doen om spaakbeknelling te 

voorkomen. Klik hier voor een filmpje 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-pad/op-de-fiets/spaakbeknelling
http://www.veiligheid.nl/
https://youtu.be/geJq7Dy1hf0
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 Avond 4 daagse 

Kinderen in Haarlemmermeer lopen hun eigen Avond4daagse 

Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar. Daarom organiseert Team Sportservice 

Haarlemmermeer samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een speciale 

versie van het grootste wandelfestijn voor kinderen. Met Avond4daagse – Home Edition kan iedereen 

zijn eigen individuele wandeltocht lopen. Met behulp van de speciaal voor de Avond4daagse 

aangepaste app, lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en te 

grote groepsvorming voorkomen. En natuurlijk wacht na vier dagen wandelen de enige echte 

Avond4daagse medaille. 

 Maak je eigen Avond4daagse route 

Iedereen die zich inschrijft via www.avond4daagse.nl kan gebruik maken van het onderdeel 

Avond4daagse – Home Edition in de app eRoutes. Deelnemers geven hierin aan hoeveel kilometer 

ze willen lopen en waar ze willen vertrekken. De app maakt dan vier verschillende routes vanaf dat 

punt. En – handig! - de routes eindigen ook op het vertrekpunt. Dus de deelnemers komen altijd weer 

thuis. Bovendien houdt de app bij waar en wanneer je loopt. Zo krijgen deelnemers ook een overzicht 

van hun prestaties. 

 Kies je eigen wandelmoment 

Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk gaan lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 1 juni 

en 31 augustus 2020. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee 

weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet 

vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel 

doordeweeks als in het weekend de wandelschoenen aantrekken. 

 Veiligheid 

De deelnemers lopen met automatisch aangemaakte routes. Dat betekent dat dit geen 

gecontroleerde routes op verkeersveiligheid zijn. Ook lopen zij in kleine aantallen samen en zijn er 

geen verkeersmaatregelen (zoals de inzet van verkeersregelaars) die er normaal wel zijn. Het is 

daarom belangrijk dat ouders/verzorgers meelopen met hun kinderen. 

 Aanmelden 

Inschrijven is mogelijk via www.avond4daagse.nl. Deelname kost € 5. Inschrijving vindt dit jaar niet 

centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun 

kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Geef bij aanmelding aan dat 

je loopt via Team Sportservice Haarlemmermeer en wij zorgen ervoor 

dat je de welverdiende Avond4daagse medaille ontvangt. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan 

www.avond4daagse.nl. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat graag. 

Met sportieve groet, 

Danny Pieterse 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
http://www.avond4daagse.nl/
http://www.avond4daagse.nl/
http://www.avond4daagse.nl/
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 Nieuws uit de klassen  

ICT-les 

 

Computerles 

Wij krijgen computerles van meester Niels. 

Wij leren in Word te typen en kunnen woorden inkleuren. 

Ook hebben wij eigen Pacman poppetje gemaakt. 

Dat was echt leuk! Wil je dit ook kunnen? Dan kan je mailen naar niels@regenboog.nl 

Thuis hebben we spelcomputers. Het liefste speel ik Computerspellen op de IPad. 

Bella groep 5 

Groep 1  

Vorige week hebben wij vlinders gespiegeld! Wat was dat 
een ontdekking om te zien wat er gebeurde als je het blad 
dubbelvouwde. Jullie kunnen onze mooie vlinders 
bewonderen vanaf buiten, want ze hangen voor het raam!   
Even geleden hadden we 
een aantal rupsen in de 
klas. Ze hebben zichzelf 
een tijdje verstopt in een 
cocon om vandaag eruit te 
kruipen als vlinders!! 
Wat was dit mooi om te 
zien! 
We hebben ze vanmiddag 
samen buiten uitgezet.  
 
 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
mailto:niels@regenboog.nl
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 Groep 2 

We hebben veel geoefend met tellen t/m 20. 

Bijna iedereen kan het al! Daarom hebben we 

ook tot 100 geteld. Tot 100 tellen duurde lang, 

maar samen lukte het goed. 

Van 20 achteruit tellen is nog moeilijk. Maar we 

blijven oefenen want dat is wel belangrijk als 

we naar groep 3 gaan! Wat een gezellige week 

hebben we achter de rug. 

We hebben veel gekletst en ook spelletjes 

gedaan, bijvoorbeeld met letters. 

Komende week gaan we aan de slag met de 

letter n, die we uitspreken als nnnn (en niet als 

'EN'). 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl
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 Groep 3 /4 

 

 

We moesten maandag weer even wennen aan de combi-klas, waarbij we veel zelfstandig moeten werken.  

Gelukkig is er ook veel tijd voor opdrachten die we samen kunnen doen.  

- mix en ruil met sommen tot 20. 

- dobbelsteenlezen. 

- tekenen met krijt en ecoline 

Groep 5/6 

Wat was het een fijne week nu de groep weer helemaal compleet was. 

Ook de kinderen vonden het fijn om de andere groep te zien en 

weer een groep te vormen. We hebben hard gewerkt, maar ook 

lekker geknutseld. Veel kinderen hebben het boek de boomhut 

gelezen en die zijn wij nu aan het maken van ijslolly stokjes, 

super leuk! 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl


  

 

 

 

 

 
 
 

 

        

Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 

023-5634514  

9 directie@deregenbooghoofddorp.nl  

deregenbooghoofddorp.nl 

VRIJDAGINFO 
Editie: 17 Datum: 12 juni 2020 

 Groep 6/7 

Wat is het fijn om weer met de hele 

klas te zijn! De kinderen vinden het 

super gezellig om weer samen te 

zijn. We hebben deze week hard 

gewerkt! Maar we hebben ook veel 

tijd gehad voor gezelligheid. Zo 

hebben we spelletjes met elkaar 

gespeeld en geknutseld. Fijn om zo 

met elkaar de laatste weken aan de 

slag te gaan! 

Groep 8 

De spanning is 

te merken in 

groep 8 (en niet alleen bij de kinderen). Volgende week zijn de filmdagen. We 

hebben erg hard geoefend. Het afscheid komt ook steeds dichterbij. Dan gaan ze 

echt de basisschool verlaten. Volgende week gaan ze kennismaken op hun nieuwe 

school. Ook dat is spannend. Dan zien ze hun mentor en de klas waar ze in komen. 

Ook zijn ze dan niet meer de oudste van de school maar worden ze "brugpiepers". 

Maar nu gaan we nog even genieten van elkaar deze laatste weken. 

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 15 juni Inschrijven evaluatiegesprekken groep 1 t/m 8 

Vrijdag 19 juni Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit 

Dinsdag 23 juni Evaluatiegesprekken 

Woensdag 24 juni Wisselochtend 

Vrijdag 26 juni Vrijdaginfo 18 

Woensdag 1 juli Juffendag 

Woensdag 1 juli Rapport mee 

Woensdag 1 juli  Afscheid avond groep 8 

Vrijdag 3 juli Alle kinderen om 12.00 uur uit. 

Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus ZOMERVAKANTIE 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
file:///C:/Users/vleeming/Downloads/deregenbooghoofddorp.nl

