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Wij feliciteren... 

Afgelopen week waren Sziszi, Thijs-Jelle, Syriana en Tom jarig, Gefeliciteerd! 

Komende week feliciteren we Darren, Mees, Tess, Evi, Jurgen, Ryno en Cayleigh. Wij 

wensen jullie een fijne dag!  

Nieuwe kinderen 

Na de zomervakantie hebben wij er drie nieuwe leerlingen bij in groep 1/ 2. 

Welkom op de Regenboog: Mike, Boaz en Evi! Veel plezier. 

Nieuw schooljaar 2019-2020 

 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit erop. De school is ingericht en nu de kinderen er weer 

zijn voelt dat weer fijn. Alle apparaten en borden werken. We hebben een prachtige buitenkeuken 

gekregen waar wij maar vooral alle kinderen ook uit de hogere groepen erg blij mee zijn. Er wordt 

veel taart gebakken 😊 Via de vrijdaginfo, maar ook via de website en de app houden wij u dit jaar 

weer op de hoogte van alles waar we op school mee bezig zijn. 

De Tovercirkel zit met groep 6 met meester Michael en groep 8 met juf Mandy in twee lokalen. Dit 

zijn twee hele leuke groepen.  

Wij wensen hun ook een fijne tijd in het gebouw van De Regenboog. 
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Juf Eline on the run for Kika 

Vandaag, morgen en zondag rent juf Eline in het Meerprimair team 

de run for Kika rondom Utrecht. In totaal heeft het gehele team 

meer dan €20.000 euro opgehaald voor dit goede doel. Wij zijn 

supertrots op deze sportieve prestatie en wensen juf Eline heel veel 

succes en plezier. Wilt u haar live volgen? Dat kan via facebook. 

Meerprimair on the run for KIKA. 

Informatieavond 

Dinsdag 10 september staat de algemene informatieavond gepland. Hier starten we om 19.00 uur 

voor het algemene gedeelte in de aula. Om 19.30 vertelt de leerkracht van iedere groep de 

algemene zaken over hoe het jaar eruit gaat te zien. Wij hopen u allen deze avond te mogen 

verwelkomen. 

Traktaties 

De Regenboog is een gezonde school. Wij vinden 

het belangrijk om de kinderen te leren hoe ze 

gezond kunnen eten en leven. Wij merken dat de 

traktaties van jarige kinderen vaak best grote 

porties zijn en snoep bevatten. Het liefst zien wij 

in iedere groep gezonde traktaties, hier zijn ook 

veel voorbeelden van te vinden op internet. 

Wanneer alle kinderen gezond trakteren is dat 

voor iedereen makkelijk en duidelijk. 

Koffieochtend 

 
Donderdag 12 september staat de eerste koffieochtend van het jaar gepland. Deze koffieochtend 
staat in het teken van ICT. Niels Boersma, onze ICT-coördinator, is bij de koffieochtend aanwezig en 
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zal iets vertellen over de plannen die er voor komend schooljaar liggen. We zijn ook benieuwd naar 
uw mening over de website en de app. We staan open voor suggesties, dus wat gaat er goed en wat 
kan er nog beter op het gebied van ICT! Komt u ook?? De koffie staat om 8.30 uur klaar. 
 
De overige koffieochtenden staan gepland op: 
Woensdag 20 november 
Woensdag 29 januari 
Woensdag 25 maart 
Woensdag 27 mei 

Kalender 

Op de website staat de kalender met alle belangrijke data voor het komende schooljaar. Mocht u 
hier vragen over hebben, loop gerust even binnen. 

GGD/Altra 

Wij zijn Judith van Steeg (GGD, jeugdverpleegkundige) en Esther van Elk (Altra schoolcoach). Wij zijn 
betrokken bij het zorg-adviesteam van De Regenboog. 
Vanaf het schooljaar 2019/2020 willen wij van start gaan met een inloopspreekuur voor ouders van 
kinderen op de Regenboog. Dit spreekuur zal één keer per maand plaats gaan vinden op school zelf. 
Hiermee willen we een laagdrempelig vast moment aanbieden, waarbij u als ouders met uw vragen 
bij ons terecht kunt. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen met betrekking tot de onderstaande 
gebieden. 
  
Altra: 
-          Sociaal emotioneel welzijn van kinderen 
-          Ouderbegeleiding 
-          Opvoedondersteuning thuis 
-          Hulp of ondersteuning bij echtscheiding 
GGD: 
-          Opvoedondersteuning 
-          Zindelijkheid 
-          Pesten 
-          Ontwikkelingsfases van kinderen 
-          Cursusaanbod gemeente Haarlemmermeer 
-          Hulp of ondersteuning bij echtscheiding 
 Wij zijn beiden ook gemandateerde hulpverleners mocht er een verwijzing naar specialistische hulp 
nodig zijn. 
De ene maand zal de GGD plaatsnemen, de andere maand Altra.  
1 okt 8.30 uur Esther 
5 nov 14.15 uur Judith 
3 dec 8.30 uur Esther 
7 jan 14.15 uur Judith 
4 feb 8.30 uur Esther
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

U denkt mogelijk bij de kleuters wordt er alleen gespeeld, maar niets is 

minder waar. Er wordt heel veel lerend gespeeld. Deze week zijn we bezig 

met meten. Alle kinderen hebben elkaar gemeten en een streepje gezet op 

de strook op de muur. Als laatste was de juf aan de beurt, maar ja wie 

moest het streepje zetten??? Al snel was de oplossing bedacht 😊 ! Ding 

weten we juf Eline is de grootste in de klas. Maar wie was er het kleinste? 

Hint: Het is groen en heeft een rood met wit gestreepte broek aan........ 

Groep 3/ 4 

Wat is er hard 

gewerkt en 

wat hebben 

de kinderen 

al veel 

geleerd in 

groep 3/4! De 

juffen zijn 

super trots op 

hen. Ze 

waren best moe aan het eind van 

hun eerste week en vonden het 

heerlijk om aan het eind van de 

vrijdagmiddag lekker te spelen. 
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Groep 5/6 

Wat hebben we een leuke eerste schoolweek gehad! Na 

de vakantieverhalen op maandag, zijn we weer langzaam 

begonnen met de lessen. Eigenlijk waren we weer heel 

snel gewend aan alle vakken. Dit schooljaar heeft groep 5 

voor het eerst geschiedenis, deze week gingen de lessen 

over de VOC tijd, een super interessant onderwerp om 

mee te starten. De tafelsommen zijn we in de vakantie een 

beetje vergeten…. Dus die hebben we nog regelmatig 

geoefend op de Chromebooks. Verder hebben we in een 

kringgesprek besproken wat we dit jaar graag willen doen 

en leren in groep 5/6 .We gaan er een gezellig en goed schooljaar van maken! 

Groep 6/7 

 

De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat was het fijn om iedereen weer te zien!! We hebben 

gezellig met elkaar gekletst, spelletjes gespeeld en ook weer (rustig aan) begonnen met werken. Kijk 

ze eens hard hun best doen. Wat een toppers! 

Groep 8 

We hebben in groep 8 de eerste week er weer opzitten. Wat was het weer wennen. Wat 

moesten ze veel werken die eerste week. Maar er gaan ook leuke dingen gebeuren dit jaar. 

Daar hebben ze nu al zin in. Musical en kamp dat is toch echt groep 8!!! 

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! 

Dinsdag 3 en woensdag 4 september startgesprekken 

Dinsdag 10 september informatieavond 

Donderdag 12 september koffieochtend 

Vrijdag 13 september  Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij! 

  

  

  

  

 


