
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 Maandag 
8.30 - 
11.30 

Maandag 
12.30 -  
15.00 

Dinsdag 
8.30 -  
11.30 

Dinsdag 
12.30- 
15.00 

Woensdag 
8.30 - 
11.30 

Gr 1 x Alle 
groepen 1 

x Alle 
groepen 1 

x Vrij: 
studiedag 

Gr 2a 
en 2b 

Geheel 2a 
en 2b 

x Geheel 2a 
en 2b 

x x Vrij: 
studiedag 

Gr 3 Helft B  Helft A Helft B  Helft A  Helft B  

Gr 4 Helft B  Helft A  Helft B Helft A  Helft B 

Gr 5a 
en 5b 

Helft B  Helft A  Helft B  Helft A  Helft B  

Gr 6a 
en 6b 

Helft B  Helft A  Helft B  Helft A  Helft B  

Gr 7 Helft B  Helft A  Helft B  Helft A  Helft B  

Gr 8 Helft B  Helft A  Helft B  Helft A Helft B 

Start 
Afgelopen maandag zijn we opnieuw 
gestart. We zijn er trots op om te zien 
hoe iedereen zich inzet om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen! 
De leerlingen houden zich mooi aan het 
huiswerkrooster (bij vragen, kun je deze 
de volgende dag stellen aan je juf of 
meester. We bedanken ook de ouders 
voor hun inzet. 
 
Ongewijzigd 
Ondanks de opstart met allerlei nieuwe 
maatregels blijft onderstaande regel 
nog steeds van kracht: 
Heeft uw kind klachten (hoesten, 
verkouden, koorts e.d.) dan kan hij/zij 
NIET naar school komen.  
Zijn er klachten binnen het gezin; houdt 
uw kind dan thuis! 
 
Op tijd naar school 
Graag willen we er nogmaals op wijzen 
dat de school vanaf 8.20 uur open is en 
de kinderen om 8.25 uur binnen dienen 
te zijn. Er wordt van te voren NIET op 
het schoolplein gespeeld; het is daarom 
ook NIET de bedoeling dat de leerlingen 
al (veel) vroeger dan 8.20 uur op school 
zijn. 
 
Groep 1-2 
-De kleuters werken a.s. maandag en 
dinsdag nog over het thema “Familie” 
uit de methode Schatkist. 
-Vanaf maandag 25 mei gaan we aan de 
slag met het thema “Buitenspelen”. 
Hierin komen activiteiten voor die met 
verkeer te maken hebben. 
-Groep 2 is gestart met Veilig Leren 
Lezen; kern “Start” en leren daar nu de 

letter i voor. 
 
Groep 8 
Gezocht: iemand die de musical van 
groep 8 wil filmen en op een dvd kan 
zetten. Ben jij diegene of ken jij iemand? 
Laat het weten via 
a.kool@regenboognieuwendijk.nl   
Helaas hebben we nog geen actuele 
informatie over hoe het afscheid van 
groep 8 eruit gaat zien. 
 
 

Gymlessen, Blokfluitlessen, Blazersklas 
Voorlopig geven we prioriteit aan de  
hoofdvakken en vervallen de 
gymlessen, blokfluitlessen en de 
Blazersklas op school. 
 
Schoolfruit 
Het programma voor Schoolfruit  
is vroegtijdig gestopt.  
We schrijven onze school in voor  
het nieuwe schooljaar en hopen  
weer ingeloot te worden! 
 
De Kunstweken / Verkeersweek 
Op de agenda stonden het project ‘De 
Kunstweken’ (deze week) en de 
Verkeersweek (komende week). Ook 
deze zijn afgelast en doorgeschoven 
naar volgend schooljaar. 
 
Prachtig initiatief 
Ondanks het niet doorgaan van 
festiviteiten op Koningsdag, hebben 
Pim, Jip en Seth toch een aangepaste 
rommelmarkt gehouden. De opbrengst 
van hun handel schenken zij aan de 
sponsorkinderen van De Regenboog! 
Wat zijn we trots op dit prachtige 
initiatief! Heel hartelijk bedankt! 

 

15 mei 2020 

Infoboog 
Volgende week verschijnt er geen 
infoboog. De eerstvolgende infoboog 
ontvangt u weer op vrijdag 29 mei. 
 
LESROOSTER 18 T/M 20 MEI 
Het lesrooster voor volgende week is 
het omgekeerde van deze week. Voor 
alle duidelijkheid vermelden wij het 
rooster nog eens onderstaand. 
Voor de vrije donderdag en vrijdag is er 
ook geen huiswerk. 
We werken voorlopig met dit lesrooster 
t/m 1 juni. Mocht hier verandering 
inkomen, n.a.v. nieuwe overheids-
maatregelen, dan informeren wij u. 
 

Vrije dagen 
Woensdag 20 mei zijn  groep 1 en 2 vrij 

i.v.m. een studiedag. 
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 

zijn alle leerlingen vrij 
i.v.m. Hemelvaartweekend. 

 

 

Vooraankondiging 
Maandag 1 juni zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. Tweede Pinksterdag 

 

Kernwaarde komende week: 

Samen 
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