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Wij feliciteren... 

Komende week feliciteren we Damyn, Felicia, Rivano, en Celeste, Wij wensen jullie 

een fijne dag! In de zomervakantie zijn: Maud, Aiden, Damian, Mirthe, Romy, Demi, 

Yalissa, Santiago, Cathelijne, Freek, Marina, Sanne, Marit, Joy, Dawit, Bora en Noah 

jarig. Wij wensen jullie een super verjaardag. 

Terugblik afgelopen schooljaar 

Dit is alweer de laatste vrijdaginfo van het schooljaar 2018-2019.  
Wat een mooi jaar! Wij kijken terug op een fijn jaar 
waarin wij als team heel hard gewerkt hebben. We 
hebben veel bereikt en zijn heel trots op de school. Een 
jaar met vele hoogtepunten. De Regenboog is een 
school met een goede en veilige sfeer waar ieder kind 
gezien wordt. Een school waar ouders, kinderen en 
leerkrachten een goede samenwerking hebben. 
Iedereen team en ouders hebben veel energie gestoken 
en geholpen met extra dingen op school. Wij zijn 
dankbaar voor de grote betrokkenheid van de ouders 
bij de school. Dat merken wij in de contacten en de 
bereidheid te komen helpen bij activiteiten. Wij hopen komend jaar weer op uw steun te kunnen 
rekenen.  
Over een week begint de welverdiende vakantie, we zien elkaar weer op maandag 26 augustus fris 
en fruitig voor de eerste schooldag. 
Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking! Op naar 2019-2020! 
Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie! 
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BBQ 

Afgelopen woensdag was ons zomerfeest. Wat was dat 

een geslaagde avond. Een gezellige BBq een goed 

pragramma op het podium en een loterij met veel 

prijzen. Heel veel dank aan alle ouders die hebben 

geholpen in de voorbereiding en op de dag zelf. Bedankt 

voor jullie aanwezigheid en gezelligheid. 

Studiedagen planning. 

De studiedagen voor komend schooljaar verschijnen uiterlijk 12 juli op de website. Ik zal een melding 

doen via de schoolapp. 

Gevonden voorwerpen 

 

Wilt u er komende week aan denken om alle eigendommen van uw kind mee naar huis te nemen. 

Alles wat vrijdag 12 juli om 12.00 niet is meegenomen gaat weg. Controleer ook de bak gevonden 

voorwerpen naast mijn kamer. 

Juf Eline 

Gisteren heeft juf Eline haar post hbo diploma specialist jonge kind 

in ontvangst mogen nemen. Zij heeft het gehele jaar naast haar 

fulltimebaan deze opleiding gevolgd. Haar onderzoek ging over de 

bouwhoek. Hoe we de bouwhoek aantrekkelijker kunnen maken, 

daarnaast heeft ze onderzocht hoe spel hier meer aan toegevoegd 

kan worden. Dit is namelijk heel belangrijk voor het latere taal en 

rekenonderwijs vanaf groep 3.  

Gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 
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Vakantiebieb 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven 

duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want 

doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb 

stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 

50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en 

gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de 

bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen 

beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

Vanuit sportservice 

Team Sportservice zorgt ervoor dat elk kind in Haarlemmermeer een te gekke zomer kan beleven 

met de Zomerspelen Kids en Peuters & Kleuters. Laat jouw kind meedoen met de gratis 

zomeractiviteiten in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg. Op het programma staan allerlei 

verschillende activiteiten van waterspelletjes tot trefbal en voetbaltoernooi tot kickboksen. Dit doen 

we natuurlijk buiten! Lees hier meer over het programma en het inschrijven.   

 

 

 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/gratis-sportactiviteiten-tijdens-zomerspelen-kids/
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Mad science 

Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! Leer over 

moleculen, atomen en chemische reacties, en maak je je eigen 

kneedgum om mee naar huis te nemen. Beleef je een 

schokkende ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, 

en andere stoere experimenten. Ga als bioloog en ecoloog aan 

de slag met je eigen ecosysteem. En leer ook nog eens alles over 

de krachten die we gebruiken om te bewegen op aarde. Om de 

wet van Newton uit te leggen mag je dat zelf ervaren op de 

raketwagen! 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel 

doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We 

gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te 

spelen en te experimenteren. 

Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Wij van groep 1/2 wensen iedereen alvast een hele 

fijne vakantie!! 

Groep 3 

Op woensdag 3 juli hebben wij meester- en 

juffendag gevierd in het Haarlemmermeerse 

Bos. We hebben gezellig gespeeld en 

gepicknickt met elkaar. En ontzettend genoten! 

https://inschrijven.mad-science.nl/
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Groep 4/5  

Ik vertel iets over het afgelopen jaar in onze groep 4\5. 

Helemaal aan het begin in het jaar gingen we meestal aan het eind van de dag nog 

even…knutselen!!! Dat was en is van de meesten kinderen hun lievelingsvak. Joris 

Ik vind Naut,Meander,Brandaan heel leuk wand je leerde heel veel. Ik vond ook leuk dat we 

begrijpend lezen apart deden  juf Aadje deed groep4 en juf Nicolette deed goep5. Tom 

Wij kijken terug op een mooi, gezellig jaar! 

Nicolette en Aadje 

Groep 5/6 

Het was dit jaar een FEEST om les te mogen geven aan groep 

5/6! We hebben gelachen, gefeest, keihard gewerkt, veel 

geleerd, we zijn gegroeid. De kinderen en ik kijken terug op een 

mooi schooljaar. Nog een weekje en we mogen genieten van 

een welverdiende vakantie. Tot volgend schooljaar; ik heb er nu 

al zin in! Liefs Juf Danique. 

Groep 7 

Wat was het een druk, maar gezellig jaar. We zijn naar de Tweede kamer geweest, hebben ons 

fietsexamen gehaald, hadden een geslaagde projectweek en afgelopen week juffen dag in het 

Haarlemmermeerse bos. Het was een gezellig feest en ik heb genoten! We gaan ons nu klaar maken 

voor de vakantie en volgend schooljaar gaan we er weer met plezier tegenaan! 

Groep 8 

Het was een leuk, grappig en gezellig jaar.Vooral het 

kamp was leuk met de juffen en de meesters en de 

grappige bonte avond. En nu de musical waar we hard 

aan hebben gewerkt. Brugpieperdag was echt te gek! 

Vooral een onderdeel waar we een soort krantenwijk 

gingen doen met een kleine babyfiets. Meester Dennis 

ging ook op dat fietsje fietsen. Echt te grappig! Groep 

8 was een TOP jaar! 

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 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 

Maandag 26 augustus Eerste schooldag 

Vrijdag 6 sept  vrijdaginfo 

  

  

 


