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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Hannah, James, Elin en Jens. Wij wensen jullie een fijne dag!  

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

 Corona 

 Kinderboekenweek 

 Rekenspecialist 

 Vrije vrijdagmiddagen groep 1 t/m 5 

 Verkleedkleding en materiaal groep 1,2 en 3 

 Bags 2 school 

 Gevonden voorwerpen 

 Ouderraad 

 Puzzelmarathon 

 Waterdag 

 Buitenspeelgoed 

 Filmopnames 

 Traktatievariatie 

 Nieuws uit de groepen 

 Belangrijke data 

Corona 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn er een aantal zaken gewijzigd. Hieronder 

voeg ik de een beslisboom waar wij nu mee werken. De beslisboom geeft ook duidelijk weer wanneer een kind 

wel of niet naar school mag. In de bijlage vindt u deze beslisboom. 

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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Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: “En toen?”  

In de groepen gaan we hier aandacht aan besteden. Op dinsdag 29 september hebben we in de aula een 

gezamenlijke opening. Een aantal kinderen laten dan het dansje en het liedje ‘En toen?’ van ‘Kinderen voor 

Kinderen’ zien.  

 We gaan dit jaar een boekenruilmarkt houden. Als uw kind thuis boeken heeft liggen die ze niet meer lezen 

dan mogen ze deze inleveren op school bij de leerkracht. Voor elk boek dat ze inleveren krijgt uw kind een 

bonnetje. Op de ruilmarkt nemen ze hun bonnetjes mee en mogen ze voor elk bonnetje een boek uitzoeken. 

Dit gebeurt onder schooltijd. Het is een ruilmarkt, dus wilt u aan uw kind uitleggen dat hij/zij zijn boek niet 

terugkrijgt? Dat scheelt teleurstelling als ze hun ingeleverde boek niet meer zien. 

Het inleveren van de boeken kan van dinsdag 29 september tot en met maandag 5 oktober. De 

boekenruilmarkt is op woensdag 7 oktober. 

 Ook doen we weer mee met kassabonnen sparen. Twintig procent van de ingeleverde bonnen mogen wij 

besteden aan kinderboeken voor onze bibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer nieuwe boeken we voor 

school kunnen kopen. 

Bij boekhandel Stevens (in het centrum van Hoofddorp) hebben ze een laatje waar u uw bon in kunt laten 

doen.  

Als u bij Bruna een boek koopt dan kunt het bonnetje daarvan meegeven aan uw kind naar school. School 

levert dan aan het eind alle bonnetjes in bij Bruna.  

 In de Kinderboekenweek houden we ook dit jaar weer een voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 1 

t/m 8 mogen lezen op het podium. Dat is altijd erg spannend. De winnaars van de groepen 7 en 8 strijden ook 

nog eens om een plek om voor te lezen in de bibliotheek van de Haarlemmermeer. Hij/zij doet dan mee met 

de nationale voorleeswedstrijd. Er is voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 een jury die de uiteindelijke 

winnaar zal kiezen.  

Rekenspecialist 

In oktober start juf Danique met een opleiding tot rekenspecialist. We kunnen de kennis die zij daar opdoet 

gebruiken op school. Komend jaar gaan we ons oriënteren op de aanschaf van een nieuwe rekenmethode.  

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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Vrije vrijdagmiddagen gr 1 t/m 5 

In de laatste vrijdaginfo van het jaar is vermeld dat de kinderen van groep 1 t/m 5, 4 vrije vrijdagmiddagen 

hebben. Deze laten we allemaal aansluiten op de schoolvakanties. Dus onderstaande data zijn de kinderen uit 

groep 1 t/m 5 om 12.00 uur uit school. 

 Vrijdag 9 oktober 

 Vrijdag 18 december 

 Vrijdag 19 februari 

 Vrijdag 23 april 

Verkleedkleding en materiaal groep 1, 2 en 3 

Groep 3 heeft dit jaar een eigen speellokaal en werkt veel samen met groep 1/2 aan verschillende thema's. Wij 

zoeken materiaal in deze thema's: 

 ruimte 

 jungle 

 dino's 

 ridders 

 onderwaterwereld  

En vooral poppetjes om mee te spelen (playmobile, lego oid.) Als u toevallig thuis nog iets heeft liggen waar 
uw kinderen niet meer mee spelen of wat wij mogen gebruiken op school dan ontvangen wij dit heel erg 
graag! Denkt u dan vooral aan speelgoed, spelletjes, verkleedkleding enz. Alvast ontzettend bedankt! 
Voor vragen neemt u contact op met Eline (e.rasenberg@deregenbooghoofddorp.nl) of Marije 
(M.schram@deregenbooghoofddorp.nl)  

Bags 2 school 

Na de herfstvakantie organiseren we een Bag2School kleding inzamelingsactie, de exacte 

datum volgt. Bag2School is een bedrijf dat gebruikte kleding ophaalt bij o.a. scholen en een 

prijs per kg uitbetaald. Wij willen dit geld gebruiken voor het te vernieuwen schoolplein. 

Wellicht ruimt u in de vakantie uw kledingkast op en wisselt u de zomer- met de 

winterkleren. Binnenkort zullen er zakken van Bag2School uitgedeeld worden, maar u mag 

natuurlijk ook gewone vuilniszakken gebruiken. Vanaf 22 oktober kunt u de dichtgeknoopte kledingzak(ken) 

meenemen naar school. Vanaf die dag staan er lln van groep 8 ‘s ochtend bij het hek om de zakken in de 

school te tillen. 

Vertel deze actie door aan vrienden en familie! Alvast hartelijk bedankt!  Hierbij de regels wat er wel en niet in 

de Bag2School zak mag: 

Wel: Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (graag per 

paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen. Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde 

kleding, enkele schoenen, afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, 

bedrijfskleding, industriële gordijnen en beddengoed.  

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:e.rasenberg@deregenbooghoofddorp.nl
mailto:M.schram@deregenbooghoofddorp.nl
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Gezonde school 

 

Afgelopen woensdag was het weer Nationale Kraanwaterdag. In de hele school hebben we hier weer les over 

gehad.  

Waar komt water vandaan? hoe maken we dat schoon? Hoe besparen we water?  

Groep 6/7 heeft bijvoorbeeld twee goede ideeën ingestuurd om water te besparen. Als ze winnen mogen ze 

misschien wel naar Den Haag.  

Een geslaagde dag weer, waarin veel water is gedronken en waar we onze waterdag weer mee voorzetten. 

Voortaan woensdag weer WATERDAG! 

 

Deze week hebben we gehoord dat we dit jaar weer mogen meedoen met het EU-

schoolfruitprogramma.  

In de periode van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen weer driemaal per week 

schoolfruit.  

Op welke dagen dat zal zijn, laten wij u t.z.t. nog weten. 

Traktatie inspiratie 

 

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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Ouderraad 

Twee weken geleden hebben we van de ouderraad een heerlijk waterijsje 

gekregen. Dat was lekker verkoelend op deze warme dag! Heel erg 

bedankt!!!! Zeker op een dag als vandaag een mooie herinnering aan het 

mooie warme weer 😊  

 

Puzzel marathon 

Als u toevallig komende zaterdag (morgen) langs de kleutergymzaal loopt, 

niet schrikken.  

Juf Eline gaat samen met haar puzzelteam 12 uur lang puzzelen. Zij zouden 

samen namelijk dit jaar meedoen aan het WK legpuzzelen, maar helaas kon 

dit vanwege Corona niet doorgaan en is dit verschoven naar volgend jaar. 

Om geld op te halen voor de reis naar het WK en ook voor het goede doel 

(JVH ontbrekende stukjes) gaan zij 12 uur lang puzzelen in onze gymzaal. 

Gevonden voorwerpen 

We hebben best veel gevonden voorwerpen. Lastig voor u om ze te komen ophalen. Komende week staan we 

iedere ochtend met de gevonden voorwerpen op het plein. U kunt dan kijken of u iets herkent... Na deze week 

brengen we alles naar de kringloop. 

Filmopnames 

Van veel ouders hebben wij al de toestemmingsformulieren mogen ontvangen voor de filmopnames van RTL4. 

Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt, wilt u deze dan komende week nog meegeven. Alvast bedankt. 

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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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 /2 

 

In groep 1/2 werken wij aan het thema ruimte. Dit hebben jullie vast wel al gezien en misschien ook gemerkt.  

Ons hele lokaal is al versierd in dit thema, maar deze week hebben wij ook een eigen raket gemaakt.  

We zijn al naar de maan gevlogen, maar ook naar de dino planeet waar alleen maar dino's leven.  

Daarnaast zorgt onze controle kamer ook dat de reis goed verloopt. Hebben de astronauten eten voor 

onderweg en vooral hard getraind vooraf.. 

Groep 3 

Spelenderwijs oefenen we het leesproces. We 

hebben al 12 letters aangeleerd in combinatie met 

klankgebaren, waardoor we woorden lezen zoals : 

taak, pet, maan, vis en ik. Ook kunnen wij al korte 

zinnen begrijpend lezen.                                        

Groep 3 maakt al een grote sprong in het 

leesproces en de juffen zijn trots op hen! 

 

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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Groep 4/5 

 

Tussen de lessen door oefenen we af en toe het kinderboekenweek-lied "En toen?". Het is een heel leuk liedje 

en het dansje dat erbij hoort lukt ons ook steeds beter! 

Groep 6/7 

Deze week heeft groep 6/7 geoefend met 

de werkwoordspelling. Zo ging groep 6 in 

buiten met juf Martine aan de slag met 

spelling en groep 7 buiten bewegend leren. 

Daarna werden de rollen opgedraaid. De 

kinderen hebben hard geoefend! 

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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Groep 7/8 

In groep 7/8 zijn we bezig met debatteren. Dat 

doen ze al best goed. Ook zijn we begonnen met 

techniek. We zijn bezig met spijkers timmeren in 

hout. Dan hebben ze hun naam gespijkerd. Ze 

vinden het erg leuk. 

 

Sinds woensdag is de kinderpostzegelactie 

begonnen. Wat gaat dit goed. Dit jaar gaat alles 

online. We hebben al best veel geld opgehaald in 

twee dagen tijd. Maar er mag natuurlijk nog 

meer bij!!! 

 

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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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 

Belangrijke data! 

  

30 sept t/m 11 oktober Kinderboekenweek 

Vrijdag 2 oktober Studiedag Meerprimair ALLE leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 9 oktober  Groep 1 t/m 5 om 12.00uur uit 

Vrijdag 9 oktober Vrijdaginfo 5 

Zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober herfstvakantie 

Woensdag 21 oktober Opnames RTL4 

Woensdag 28 oktober Studiedag ALLE leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 30 oktober Vrijdaginfo 6 

  

  

  

  

  

 

 

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/

