
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinsdag 
8.30 - 
11.30 

Dinsdag 
12.30- 
15.00 

Woensdag 
8.30 - 
11.30 

Donderdag 
8.30 - 
11.30 

Donderdag 
12.30 - 
15.00 

Vrijdag  
8.30 - 11.30 

Gr 1 x Alle gr 1 x x Alle gr 1 Alle gr 1 

Gr 2a 
en 2b 

Geheel  
2a en 2b 

x Geheel  
2a en 2b 

Geheel  
2a en 2b 

x x 

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

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

Gr 5a 
en 5b 

Helft B  Helft A  Helft B Helft B  Helft A  Helft A  

Gr 6a 
en 6b 

Helft B  Helft A  Helft B  Helft B  Helft A  Helft A  

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

Groep 
8 

Helft B  Helft A Helft B  Helft B  Helft A Helft A  

Poort 
Om de afstand te waarborgen, openen 
wij de poorten aan de Hasselmanstraat 
om 8.20 uur; zo kunnen de leerlingen 
meteen de school binnengaan. 
 
Groep 1-2 
De kleuters werken over het thema 
‘Buitenspelen’, een thema uit 
‘Schatkist’. 
 
Groep 8 
Nu het afscheid van de basisschool van 
de leerlingen van groep 8 op een heel 
andere manier verloopt dan verwacht 
en gewenst, hebben Burgemeester 
Lichtenberg en wethouder Peter van 
der Ven een videoboodschap gemaakt.  
De video is te zien via de volgende 
link: https://www.youtube.com/watch?
v=m91iRFP8_Q8 (ondertiteling via 

Youtube aanwezig). 
 
LESROOSTER 2 juni t/m 5 juni 
Onderstaand ziet u het lesrooster voor 
volgende week. Maandag zijn alle 
leerlingen vrij.  
 

Bouwplannen 
Achter de schermen zijn we al druk 
bezig met de voorbereidingen van het 
nieuwe schooljaar. In het kader van de 
bouw van de nieuwe school zal het 
voor de Regenboog een bijzonder jaar 
worden. We hopen nog steeds op een 
start in het najaar van dit jaar. 
In verband met die bouwplannen zullen 
we ook te maken krijgen met een 
verhuizing, het zij naar de tijdelijke 
huisvesting of het zij, optimistisch 
gedacht, naar de nieuwe school. 
Om een verhuizing te realiseren, zullen 
we enkele reserve-dagen moeten 
sparen. Om die dagen/uren daarvoor te 
verkrijgen, verkorten we het komende 
schooljaar onze middagpauze met een 
kwartier naar een uur, van 12u tot 13u. 
Hiermee creëren we een aantal 
verhuisdagen en een aantal 
teamstudiedagen. 
In de MR-vergaderingen van de 
afgelopen periode is hierover uitvoerig 
gesproken en heeft de MR ingestemd 
met deze opzet. 
Met name voor de verhuisdagen is het 
nog niet te zeggen wanneer die 
gepland zullen worden. Dit alles hangt 
af van de planning van de bouw. 
We beseffen dat dit wel even wennen 
en regelen zal zijn in uw thuissituatie, 
maar we hopen dat we op deze redelijk 
eenvoudige wijze de genoemde dagen 
kunnen reserveren. 

 

29 mei 2020 

Parnassys leerlijnen 
De leerkrachten van de kleuter-
groepen hebben woensdag 20 mei een 
studiedag gevolgd over de Parnassys 
leerlijnen. Het biedt deze leerkrachten 
een mooi inzicht in de ontwikkeling 
van de leerlingen en een goed 
overzicht om het onderwijs in de 
kleutergroepen te plannen.  
Het gebruik zal in het komende 
schooljaar verder geïmplementeerd 
worden en uiteindelijk ook met u 
gedeeld worden tijdens de 
oudergesprekken van uw kind. 
 
Nieuwe leerlingen 
We zijn positief over de aanwinst van 
nieuwe leerlingen, aangezien er een 
lichte groei is van het aantal kinderen 
dat instroomt in de kleuterklassen. Om 
een zo duidelijk mogelijk beeld te 
krijgen van de groei en de groepen zo 
goed mogelijk in te delen, vinden wij 
het fijn als peuters vroegtijdig worden 
aangemeld voor inschrijving.  
 

Vrije dag 

A.s. maandag 1 juni  

(Tweede Pinksterdag) 

zijn alle leerlingen vrij. 

Kernwaarde komende week: 

Eerlijk 

 

Wij wensen u 

 

 

Gezegende  

Pinksterdagen 

https://www.youtube.com/watch?v=m91iRFP8_Q8
https://www.youtube.com/watch?v=m91iRFP8_Q8

