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Wij feliciteren....
Komende weken feliciteren we: Jan, Jayden, Lionel, Lulu en Noud. Wij wensen jullie een fijne
dag!

Nieuwe leerlingen

Dinsdag wordt Milou 4 jaar en komt dan officieel naar groep 1/ 2. Veel plezier op De Regenboog.
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RTL 4
Vorige week woensdag is er op school een cameraploeg geweest voor de opnames van ons item in het
programma “Onderweg naar de regio” op RTL4. Wij kijken terug op een leuke opname dag. Maar wat is het
moeilijk om te kiezen uit alle mooie beelden. We hebben zoveel mooie beelden gemaakt, dat we moesten
kiezen wat we laten zien. Het filmpje duurt 2 minuten en geeft een mooi kijkje in onze school.
Kijkt u ook zondag 8 november om 15.30 uur of zaterdag 14 november 13.30 uur?
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Vanuit de ouderraad
De Regenboog een veilige school!
Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 nieuwe veiligheidshesjes uitgereikt gekregen door de
Ouderraad.

Naast het organiseren van Schoolreisjes, Sinterklaas, kerst en overige “feest-” dagen vindt de OR het ook
belangrijk dat de kinderen veilig over straat gaan!
Groep 7 & 8 mogen dit schooljaar verkeersexamen gaan doen op de openbare weg. Ook gaat groep 8 op
kamp. Zij zullen op de fiets naar de kamplocatie gaan. Vandaar dat goede zichtbaarheid belangrijk is!
De hesjes blijven van de school zodat ze natuurlijk ook gebruikt kunnen worden voor andere evenementen.
Met behulp van de ouderbijdrage wil de OR blijven bijdragen aan de leuke, gezonde en veilige activiteiten voor
de school en de natuurlijk de kinderen!

Nationaal schoolontbijt

In de week van 2 t/m 6 november is het de 18e editie van het Nationaal Schoolontbijt.
Bij ons op school gaan we gezellig met elkaar ontbijten op woensdag 4 november. Er zit veel lekkers
in de ontbijtpakketten, dus de kinderen kunnen thuis beter niet (te veel) eten. Maakt u zich geen
zorgen over de hygiëne in verband met corona. We zorgen ervoor dat ieder kind een eigen
wegwerpbord, -beker, -bestek én bakjes met beleg krijgt, zodat uw kind alleen zijn of haar eigen eten
aanraakt.
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Gezonde school en schoolfruit

Op 10 november starten de leveringen van het EU-schoolfruit weer. In de periode tussen 11
november en 16 april krijgen de leerlingen elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit (of soms
groente) op school! Alleen op de maandag en de dinsdag hoeven de kinderen dan zelf fruit van huis
mee te nemen.
Wij schenken als gezonde school veel aandacht aan beweging en gezonde voeding en vinden het
daarom ook belangrijk dat de kinderen écht elke dag alleen fruit of groente meenemen als
tussendoortje. Bij de lunch bij voorkeur géén koek of snoep, maar als u iets extra's mee wilt geven
denkt u dan bijvoorbeeld aan een paar nootjes, plakjes komkommer of iets dergelijks.
De woensdag is bij ons kraanwater-dag, dus dan drinken alle kinderen én leerkrachten alleen water.

Traktatie inspiratie

Luizencontrole
Wilt u thuis uw eigen kind dit weekend controleren op hoofdluizen. Dit doen wij normaal met ouders op
school na iedere vakantie. Mocht uw kind luizen hebben zou u dit dan ook aan de groepsleerkracht willen
doorgeven zodat wij hier in de klas extra op kunnen letten. Vanzelfsprekend waarborgen wij de privacy van uw
kind.
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Kerst lichtsnoeren gezocht

Voor het kerstfeest zijn we op zoek naar lichtsnoeren (voor buiten en/of binnen) die u niet meer gebruikt en
aan school wil doneren. U kunt deze afgeven aan de leerkracht die in de ochtend buiten op het plein staat.
Alvast bedankt namens de kerstcommissie.

Reminder bags 2 school kledinginzamelingsactie
Op donderdag 12 november organiseren we een kleding inzamelingsactie. 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
schoolplein.
We zien iedere ochtend zakken met kleding de school worden binnen getild! Heeft u al uw kast uitgezocht?
Vertel deze actie door aan vrienden en familie! Alvast bedankt!
Het inleveren kan nog tot en met woensdag 11 november.
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.

Even gluren......
Helaas laat de situatie nog niet toe dat u als ouders ‘s ochtends de school binnen kunt komen om uw kind naar
de klas te brengen. Maar in de tussentijd is er hebben we een hele mooie muurschildering gekregen van de
moeder van Eowyn! Het is de achtergrond van het podium en geeft in 1 blik mooi weer waar wij op school
voor staan. Dank je wel. Wij zijn er blij mee!!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 /2

Vandaag heeft groep 1-2 buiten geteld. Samen moesten ze de vingers op de kaartjes tellen en er evenveel
dingen bij zoeken.
Dit hebben ze super goed gedaan.
Groep 3

Groep 3
heeft de afgelopen tijd geoefend met gepast betalen. Ze hebben ontdekt dat je op verschillende manieren
€16,- kunt maken. Er zijn kinderen die hebben geoefend met briefjes van 5 en 10 en munten van 2 en 1 euro
en kinderen die zelfs al gerekend hebben met 5,10 en 20 cent in combinatie met het grotere geld.
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Groep 4/5

Met veel plezier hebben de jongens van groep 5 deze week gespeeld in onze nieuwe voetbalkooi! Wat zijn ze
er blij mee! De meiden van groep 4/5 spelen bijna elke dag mee met een spel dat is bedacht door groep 7/8.
Kortom er wordt ontzettend leuk buiten gespeeld!
Groep 6/7

Afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het project: Ontstaan van de Haarlemmermeer.
Elke les gaf juf Martine eerst een stukje uitleg of keken we een filmpje. Daarna gingen de kinderen in groepjes
aan de slag met een muurkrant. Ieder groepje ging aan de slag met hun eigen thema, bijvoorbeeld de
polderjongens of Beemster vs Haarlemmermeer. Ook hebben ze een echte waterwolf geknutseld. Deze week
hebben de groepjes hun muurkrant gepresenteerd en is dit leuke project echt afgerond!
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Groep 7/8

In groep 7/8 zijn we gestart met Movemates. Wat doen de kinderen dit leuk. Ze verzinnen leuke spellen en
leren dit aan de andere kinderen. Natuurlijk was het spannend in het begin maar het gaat steeds beter. Het is
leuk om te zien hoe ze met elkaar omgaan.
Ook zijn we bezig geweest met een les met de ozobots. Ze moesten patronen tekenen en codes kleuren. Als de
code goed was gekleurd ging de ozobot "kunstjes" doen. Hij ging zigzaggen of opeens achteruit. Ze vonden het
heel erg leuk om te doen.
Team CBS De Regenboog

Belangrijke data!
Donderdag 22 oktober t/m 12 nov.
Woensdag 4 november
6 t/m 13 november
Zondag 8 november
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 november
Zaterdag 14 november
Woensdag 11 en 18 november
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 11 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 t/m zondag 3 januari

Inleveren bags 2 school kledingzakken
Voortgangsgesprekken (1 t/m 6) pre-adviesgesprekken (7)
Week van de mediawijsheid
Uitzending onderweg naar de Regio RTL 4 15.30 uur
Sint Maarten,
Bags 2 school zakken worden opgehaald
Vrijdaginfo 7
Herhaling uitzending onderweg naar de Regio RTL 4 13.30 uur
Adviesgesprekken groep 8
Vrijdaginfo 8
Sinterklaasviering op school
Vrijdaginfo 9
Kerstviering (avond)
Kerstontbijt, groep 1 t/m 5 om 12.00 uur vrij.
Kerstvakantie
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