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 Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Naheli en Joris! Wij wensen jullie een fijne dag. 

Leerling nieuwtjes 

 

Komende weken starten Liz en Kyllian voor het eerst in groep 1 / 2. Veel plezier op de Regenboog. 

Inhoud  

• Alternatief schoolreisje 

• Kweek de hoogste zonnebloem 

• Vanuit de ouderraad 

• Belangrijke data 

•  

Kweek de hoogste zonnebloem 

Dit jaar gaan wij meedoen aan een wedstrijd: Kweek met je school de hoogste zonnebloem. Tot 13 september 

2021 hebben wij de tijd om te zorgen dat onze zonnebloemen het langst worden. Wij zullen een aantal 

zonnebloemen hier op school zaaien, maar helaas past dat niet voor ieder kind. De kinderen zullen dus ook 

allemaal een zaadje (of zaadjes) mee naar huis krijgen. De zaadjes zijn besteld, en zullen meegegeven worden 

wanneer ze binnen zijn gekomen. Via de website www.stadstuinieren.nl/zonnebloem staat een heel handig 

filmpje over het kweken van de hoogste zonnebloem. 

Natuurlijk zit er aan deze wedstrijd een prijs vast: De leerling met de langste zonnebloem wint een familie-uitje 

(4 pers.). De basisschool waarvan de meeste leerlingen meedoen aan de wedstrijd maakt kans op een 

snoephaag (bestaande uit struiken met eetbare vruchten) voor op het schoolplein/in de moestuin. 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het NK pompoen kweken 2021, in de Botanische tuinen te Utrecht. 

 

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
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Alternatief schoolreisje 

De afgelopen weken is de OR heel hard bezig geweest om voor onze school een alternatief schoolreisje in te 

plannen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 11 juni. Op deze dag wordt ook juffen- en meesterdag gevierd 

(meester Jorn is op deze dag écht jarig!). Er is een dag vullend programma voor de kinderen gemaakt met hele 

diverse activiteiten. Omdat de meeste activiteiten buiten zijn, speelt het weer een grote rol. Mocht het weer 

het niet toelaten, zullen we deze dag verplaatsen. 

Wij verklappen bij deze vast één klein puntje: tussen de middag zullen er pannenkoeken gegeten worden. Wilt 

u, als uw kind geen pannenkoeken lust of mag, zelf een lekkere lunch voor uw kind willen verzorgen? 

Oproep!  

Als er een ouder is die beschikt over een busje, zou deze zich willen melden bij juf Monica? Verdere uitleg 

volgt daarna! 

  

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
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Vanuit de ouderraad 

 

De OR heeft al heel wat inzendingen mogen voor de 

stoepkrijtwedstrijd. Tot 31 mei mag er worden ingezonden 

naar de OR op orregenbooghoofddorp@gmail.com 

 

Belangrijke data! 

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 4 juni Vrijdaginfo 19 

Vrijdag 11 juni Schoolfeest !!! 

Vrijdag 18 juni  Vrijdaginfo 20 

Dinsdag 29 en woensdag 30 juni oudergesprekken 

Vrijdag 2 juli Vrijdaginfo 21 

Woensdag 7 juli Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 8 juli Rapport mee, laatste schooldag 

Vrijdag 9 juli t/m 22 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
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/

