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 Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Alec, Mara, Benjamin, Emma, Atharsh, Sofie en Ryan! Wij wensen jullie een 
fijne dag. In de zomervakantie zijn: Felicia, Maud, Aidan, Rivano, Meave, Damian, Mirthe, Ashvina, Yalissa, 
Santiago, Boaz, Sanne en Bora jarig. Alvast Gefeliciteerd en een leuke dag gewenst! 

Inhoud 

• Inleiding 

• Schoolfoto 

• Vakantierooster en studiedagen 

• Schoolfeest 

• Afscheid juf Ali, juf Marlenne en juf Marije 

• GMR 

• Belangrijke data 

Vrijdag 25 juni  Vrijdaginfo 20 (laatste) 

Dinsdag 29 en woensdag 30 juni Oudergesprekken 

Woensdag 30 juni Wisselochtend  

Maandag 5 juli Afscheidsavond groep 8, afscheid juffen 

Donderdag 8 juli Rapport mee, laatste schooldag 

Vrijdag 9 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

Inleiding 

Dit is de laatste vrijdaginfo van dit schooljaar. En wat een jaar... We hebben u als ouders enorm gemist, vooral 

de vanzelfsprekendheid elkaar in het gebouw te ontmoeten. Wij hopen dat we u komend jaar weer kunnen 

verwelkomen in het gebouw. Hier volgt aan het einde van de zomervakantie meer informatie over.  

In de laatste weken van een schooljaar zijn wij heel druk bezig. Het nakijken en analyseren van alle gemaakte 

toetsen. Met het afsluiten en overdragen van alle belangrijke zaken van een groep aan de volgende leerkracht. 

Kennismaken met de nieuwe leerkrachten. En nog veel meer. 

Maar misschien wel het allerbelangrijkste aan het eind van een schooljaar: Het afscheid nemen van groep 8. 

Het afsluiten van een tijdperk van acht jaar basisschool waarin wij getuigen mochten zijn van de ontwikkeling 

van deze kinderen. Het is genieten om te zien hoe de groep 8 leerlingen zich langzaam losmaken van de school 

en zich voorbereiden op de volgende stap. Wij wensen alle kinderen en ouders die De Regenboog gaan 

verlaten het allerbeste! 

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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Schoolfoto 

 

Zoals jullie misschien al in de nieuwsbrief gelezen hebben, zijn de schoolfoto's dit jaar op het schoolplein 

gemaakt door Kees Vleeming op donderdag 17 juni. Kees heeft foto's van iedere klas en ook van ieder kind 

individueel gemaakt. 

U kunt tegen een kleine vergoeding van €5,00 per kind de foto's kopen. Hiervoor krijgt u de individuele foto en 

klassenfoto uitgeprint en eventueel ook digitaal opgestuurd. Graag de envelop aanleveren bij eigen leerkracht 

met hierop vermeld: 

- Klas + voor en achternaam leerling 

- Emailadres voor de digitale foto (optioneel)  

Helaas is het niet mogelijk van tevoren de foto's in te zien. Vanmiddag hebben alle kinderen een envelop 

meegekregen, deze kunnen ze met €5,- inleveren bij hun leerkracht.  

Geld over? 

Mochten we geld overhouden na aftrek van alle gemaakte kosten willen wij dit gaan besteden aan 

Smartgames. Smartgames zijn leuke, logische denkspellen voor één speler. Elk spel heeft een uniek & 

innovatief spelmechanisme geschikt voor jong én oud.  

Wilt u de envelop met het geld voorzien van naam inleveren bij de groepsleerkracht uiterlijk vrijdag 2 juli! 

Dan zorgen wij dat u voor de vakantie de foto's ontvangt. 

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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Studiedagen en vakanties 

In onderstaand schema staan de schoolvakanties en studiedagen. Veel studiedagen zijn aan schoolvakanties 

geplakt. Leest u dus zorgvuldig de "vanaf" en "tot en met" datum. Er zijn geen rosstervrije middagen meer in 

de onderbouw. Alle groepen hebben nu dezelfde schooltijden. 

  

Afscheid juf Ali, juf Marije en juf Marlenne 

Zoals u heeft kunnen lezen in de formatiebrief gaan juf Ali, juf Marlenne en juf Marije ons verlaten en op een 

andere school werken. Wij willen u ook de mogelijkheid geven om afscheid te nemen van deze juffen. 

Maandag 5 juli kunt u vanaf 14.30 uur op het schoolplein onder het genot van een hapje en een drankje 

afscheid komen nemen. 

 

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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Schoolfeest 

Alternatief schoolreisje/ juffen-meesterdag 

Op vrijdag 11 juni kwam er al vroeg in de ochtend een grote vrachtwagen van Jafrem verhuur voorrijden. Wat 

daar allemaal uit kwam was waanzinnig. Een mega stormbaan van 21 meter. Ook zaten er in deze auto twee 

ontzettend gave springkussens voor de kleutergroepen en groep 3. Zelfs eentje met een echte disco. Dit was 

nog niet alles, voor de bovenbouw waren er ook nog heuse bellen waar de kinderen bubbelvoetbal in konden 

spelen. Ook een wedstrijdje op een opgeblazen rups was te gek. Daarnaast kregen de kinderen popcorn en 

kwam Pannenkoekenkar de Ambacht om voor de hele school pannenkoeken te bakken. En wat werd daarvan 

gesmuld. Sommige kinderen aten er wel 3! De gymzaal was spannend met lasers, rook kanonnen en uiteraard 

helemaal donker gemaakt. Dankzij Jeugdland Hoofddorp konden we in deze gymzaal lasergamen tegen elkaar 

of tegen de leerkrachten. De kleuters hebben in het donker verstoppertje gespeeld. Ook kwam er in elke klas 

een ballonartiest. Balloony van de ballonschool (feestbeestje.nl) had voor alle kinderen een feestelijke ballon 

gemaakt. Ook heeft zij een wereldrecord ballonvouwen op haar naam staan wat de bovenbouwgroepen erg 

interessant vonden en dus veel over wilde weten. We hebben deze te gekke dag afgesloten met een ijsje. De 

reacties van de kinderen en de blije gezichten waren al een feestje op zich! 

Wat heeft iedereen genoten van dit andere schoolreisje. 

Deze dag is helemaal door de ouderraad georganiseerd van uw ouderbijdrage. Helaas hebben veel ouders nog 

steeds de ouderbijdrage niet betaald. Waardoor we wellicht in de toekomst genoodzaakt zijn in de toekomst 

minder groot uit te pakken. Hieronder vindt u nogmaals ons rekeningnummer. Wilt u zelf even nakijken of u al 

betaald heeft? We willen graag alle betalingen binnen hebben maar dubbele betalingen zijn ook niet nodig 

Dit jaar ziet deze bijdrage er als volgt uit: Nieuwe leerlingen die gestart zijn dit schooljaar €55 euro Leerlingen 

die gestart zijn na januari 2021 € 37 euro Leerlingen die vorig jaar niet betaald hebben € 55 euro 

Leerlingen die dit jaar nog niet betaald hebben, maar vorig schooljaar wel € 37 euro (eenmalige korting)Dit 

verschil heeft te maken met het schoolreisje wat vorig jaar niet door is gegaan. De betalende ouders hebben 

hiervoor een korting gekregen. 

Bent u vergeten het geld over te maken? Geen enkel probleem dit kan nog steeds. Het rekeningnummer is 

NL68INGB0003029270 t.a.v. Oudervereniging de Regenboog Wilt u bij het overmaken alstublieft de naam van 

uw kind(eren) vermelden? 

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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GMR 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair 

De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging. De GMR vergadert, 

adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en ouders. 

De GMR: Wat doen we? 

De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden om invloed 

te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De GMR van Meer Primair 

vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en medewerkers van bij Meer Primair 

aangesloten scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het 

CvB op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Op gezette 

tijden vergadert de GMR met het College van Bestuur. Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de Raad 

van Toezicht. 

Wie zoeken wij voor de GMR? 
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het einde van het 
jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze Stichting en scholen en die 
actief wil meepraten, meedenken en meedoen is welkom om zich verkiesbaar te stellen. Wij zoeken een nieuw 
lid die zijn of haar mening met anderen wil delen, kennis kan inbrengen en actief meedoet. 
 
Kandidaatstellen en verkiezingen 
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij nodigen je 
van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 9 juli 2020) aan via e-mailadres gmr@meerprimair.nl. 
Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de GMR. Bij voldoende aanmeldingen (meer dan 
één) zal er een verkiezing worden gehouden waarbij alle Medezeggenschapsraden een stem hebben. 

 Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com) of secretaris 

Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR. 

Belangrijke data! 

Vrijdag 25 juni  Vrijdaginfo 20 (laatste) 

Dinsdag 29 en woensdag 30 juni Oudergesprekken 

Woensdag 30 juni Wisselochtend  

Maandag 5 juli Afscheidsavond groep 8, afscheid juffen 

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/
mailto:gmr@meerprimair.nl
mailto:jvanmalsen@gmail.com
mailto:l.visser@onsschool.nl

