
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overblijf 
Het overblijfteam is op zoek naar 
versterking! Vanaf september hebben 
wij een extra overblijfkracht nodig. 
Voor deze werkzaamheden ontvangt u 
een vergoeding. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar: 
overblijf@regenboognieuwendijk.nl 
 
OuderWerkGroep 
Wie wil volgend schooljaar (vanaf 
september) de OuderWerkGroep 
komen versterken? 
Deze daadkrachtige groep zoekt 2 
nieuwe leden. Zij organiseren o.a. de 
intocht van Sinterklaas, regelen de 
verjaardagscadeautjes, helpen mee 
met de paasviering, versieren de 
school, organiseren het vervoer en de 
catering tijdens sporttoernooien en 
staan klaar voor het team waar nodig. 
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? 
Aanmelden (of vragen stellen) kan via: 
ouderwerkgroep@regenboognieuwend
ijk.nl  
 
Verkiezing GMR De Stroming 
Bij deze infoboog zenden wij u ook een 
vooraankondiging voor de verkiezing 
van nieuwe leden van de Gemeen-
schappelijke MedezeggenschapsRaad 
van De Stroming.  Binnenkort zenden 
wij u hierover nog verdere informatie. 
 

Huiswerk 
Groep 5a en 5b:  
29-06: tafeltoets van de tafels van 6, 7, 
8 en 9 
 
Blazersklas 
De Blazersklas ging deze week weer van 
start. Zet ‘em op! 
 
Gymlessen 
Voor alle duidelijkheid vermelden we 
onderstaand nog een keertje het 
gymrooster: 
Groep 1:   donderdagochtend (school) 
Groep 1-2a: vrijdagochtend    (school) 
Groep 1-2b: vrijdagochtend    (school) 
Groep 3:   donderdagmiddag 
Groep 4:   dinsdagmiddag 
Groep 5a: dinsdagochtend 
Groep 5b: dinsdagochtend 
Groep 6a: maandagmiddag 
Groep 6b: maandagochtend 
Groep 7:   maandagochtend 
Groep 8:   donderdagochtend 
 
 

12 juni 2020 

Studiedag 29 juni 
Alle leerlingen zijn vrij op maandag 29 
juni. 
De leerkrachten gebruiken deze dag 
ter afronding van het huidige 
schooljaar en buigen zich over de 
rapportage en de toetsing.  
 
Groep 1-2 
De kleuters werken over het thema 
‘Buitenspelen’, een thema uit 
‘Schatkist’. De focus ligt op ‘verkeer’. 
 
Groep 7 verkeersexamen 
A.s. woensdag is het praktijkgedeelte 
van het verkeersexamen. 
                 Donderdagochtend vindt het 
                 theoriegedeelte plaats. 
 
 
 
 
 
CITO-toetsen en rapport 
De Intern Begeleiders hebben het 
Ouderportaal gesloten i.v.m. de 
afname en invoering van de CITO-
toetsen. U kunt dus tijdelijk de toets 
resultaten niet bekijken. 
Op maandag 29 juni om 16.00 uur 
wordt de Parro-app opengezet en kunt 
u zich inschrijven voor de telefonische 
rapportgesprekken op woensdag 8 juli 
en donderdag 9 juli. 
De rapporten geven wij mee op 
maandag 6 juli. 
 
Kennismaking nieuwe kleuters 
Op maandag 29 juni organiseren wij 
van 15.30 uur tot ca. 16.30 uur een 
kennismakingsmoment voor de ouders 
van de kleuters die instromen tussen 
september en december 2020. 
Komende week verzenden wij hiervoor 
de uitnodiging. 
Kleuters die na 1 december 2020 vier 
jaar worden, nodigen wij in december 
uit voor een kennismakingsmoment. 

Kernwaarde komende week: 

Samen 

 

Agenda 
18-06: praktijkexamen verkeer gr 7 
19-06: theorie-examen verkeer gr 7 
29-06:  -Alle leerlingen vrij 
              -Kennismaking nieuwe kleuters 

-Vanaf 16 uur Parro-app open 
voor rapportgesprekken 

06-07: Rapporten mee naar huis 
8+9-07: telefonisch rapportgesprek 
09-07:  Wisseluurtje 
 
 
 
  

Verloren 
Lotte is haar ringetje met hartje kwijt. 
Noa zoekt haar mintgroene zomerjas. 
Wie heeft deze gevonden? Afgeven kan 
bij de juf van groep 1-2b. 
 
 
  

Lied van afgelopen week 
Evang. Liedboek nr 420 

Als je bidt, zal Hij je geven 
https://www.youtube.com/watch?v= 
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