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 Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Rayvano, Danysha, Luca, Mohitha, Julian, Lucas en Saar! Wij wensen jullie een 

fijne dag. 

Leerling nieuwtjes 

 

Komende weken start Thymen voor het eerst in groep 1 / 2. Ricky start voor het eerst in groep 4/5. Veel 

plezier op de Regenboog. 

Inhoud  

• Schoolfeest 

• Klassenfoto 

• Gezonde school 

• ICT Blog: Nikki en Eva  

• Kweek de hoogste zonnebloem 

• Peutervoetbal is terug! 

• Belangrijke data 

Schoolfeest 

 

Dit is nog even een reminder; vrijdag 11 juni hebben wij een schoolfeest 

gecombineerd met juffen- en meesterdag. De kinderen mogen deze dag 

verkleed naar school komen. Wanneer uw kind geen pannenkoeken lust, 

geeft alstublieft uw kind een broodje mee naar school! 

Tot snel op het schoolfeest! 

 

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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Klassenfoto's 

Donderdag 17 juni, komt Kees Vleeming de vader van (Eva, Joris en Boaz) van iedere groep een foto maken, op 

het schoolplein. Er zijn dit jaar ivm Corona geen individuele foto's. Maar we willen heel graag iedere klas 

vastleggen. Dus trek je mooste kleding aan en “SAY CHEESE” 

Gezonde school 

Vandaag hebben de kinderen voor het laatst dit 

schooljaar kunnen genieten van schoolfruit. De 

leveringen zijn nu gestopt. Het is dus de bedoeling dat 

vanaf volgende week ieder kind vijf dagen per week 

zelf fruit meeneemt.    

Daarnaast willen we u vragen uw kind zoveel mogelijk 

drinken in een beker mee te geven, het liefst water. 

Deze bekers kunnen ze op warme dagen goed navullen, het scheelt ook weer een hoop pakjes in de klas. 

Blog ICT les van Eva en Nikki. 

 

Hoi ik ben Eva Vleeming en ik zit in groep 7. 

Hoi ik ben Nikki Klerk en ik zit ook in groep 7. 

Wij hebben samen ICT-les gegeven. 

Eva Vleeming 

Ik vind het heel leuk om te doen we gingen websites bouwen met groep 7/8. En we hebben nu 3 lessen 

gegeven en dat beviel ons goed. 

We vonden het aan het begin heel spannend maar de 2de les ging al veel beter. We gaan nu nog 3 lessen 

geven en we hebben er heel veel zin in. 

Nikki Klerk 

Ik vind het ook superleuk om te doen maar ook wel een beetje spannend. 

De kinderen uit onze klas stellen veel vragen en ook dat vind ik heel leuk! Wij bouwen zelf ook een website en 

misschien kunnen we die ook nog wel laten zien hier een link naar een website van ons over de wolf 

https://evavleeming.wixsite.com/wolf 

 

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/
https://evavleeming.wixsite.com/wolf
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Kweek de hoogste zonnebloem 

Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 zonnebloemzaadjes mee naar huis gekregen om te planten. 

Juf Monica heeft vandaag in alle klassen iets verteld over de zonnebloemen. Zoals u in de vorige vrijdaginfo 

heeft kunnen lezen, kan er een leuke prijs gewonnen worden bij het kweken van de hoogste zonnebloem. 

Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten! In de bijlage naast deze vrijdaginfo vindt extra informatie over het 

kweken van de zonnebloem. 

 

Peutervoetbal is terug! 

 

 

 

 

 

Iedere vrijdagmiddag geven Meester Jorn en Meester Wim tussen 15.00 en 16.00 uur peuterpeutbal aan alle 

geïnteresseerde 2- en 3-jarige kinderen op ons (voetbal)schoolplein. Voor meer info zie onderstaande flyer.  

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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Belangrijke data! 

Vrijdag 11 juni Schoolfeest !!! 

Donderdag 17 juni Klassenfoto buiten 

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/

