
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verdrietig nieuws 
Gistermiddag hebben wij te horen 
gekregen dat de moeder van Fien uit 
groep 1-2a, Corine Verschage-
Boterblom, na een lang ziekbed is 
overleden. Als team van de Regenboog 
proberen we om Stefan, Fien en Eefke 
heen te staan en wensen hen veel 
sterkte en Gods nabijheid toe om dit 
verdriet te verwerken. 
 

In groep 1-2a heeft juf Jeanette samen 
met Fien dit nieuws verteld.  
 

Vanaf maandag is er bij de 
kleuterpoort, vanwege de Corona-
maatregelen, een gedenktafel ingericht 
voor Corine. Wij bieden u de 
mogelijkheid om, als u hiertoe 
behoefte voelt, een kaartje mee te 
nemen en er thuis een boodschap op te 
schrijven voor de familie Verschage. U 
kunt dit vervolgens meegeven aan uw 
kind of overhandigen aan de juf bij de 
poort. Wij zorgen ervoor dat alle 
kaartjes gebundeld worden tot een 
mooi boekwerk en overhandigen dit te 
zijner tijd aan de familie Verschage. 
 

Huiswerk 
Groep 5a & 5b: 
09-07: tafeltoets tafels  1 t/m 10 
 
Juffen- en meesterfeest 
Woensdag 15 juli vieren alle juffen en 
meesters hun verjaardag in de groep.  
 
Blazersklas 
Gisteren was de laatste les van de 
Blazersklas.  
A.s. woensdag 8 juli is de afsluiting,  
samen met het Opleidings-orkest van 
fanfare ONS. We verwachten de 
Blazersklas tussen 18.30 en 18.45 uur in 
het ONS huis aan de Rijksweg. Helaas 
kunnen de ouders hier niet bij zijn, 
maar wij maken er wel een knallend 
feestje van! Er wordt een filmopname 
gemaakt. Na afloop om ca. 19.20 uur 
worden de instrumenten, van de 
kinderen die gaan stoppen, ingenomen. 
Alle andere kinderen leveren ook hun 
Blazersklas-boek in. Ouders van de 
Blazersklas hebben ook al een mail 
ontvangen met  deze informatie. 
 
Taalondersteuning aan vluchtelingen 
In Nieuwendijk wonen enkele 
vluchtelingengezinnen met kinderen 
tussen 4 en 12 jaar. In de zomer-
vakantie missen zij de input van de 
Nederlandse taal, die voor hen juist 
heel belangrijk is. Ook kennen ze nog 
niet zoveel andere kinderen om mee te 
spelen en gaan ze niet op vakantie. 
Misschien heeft u tijd om in juli en 
augustus wekelijks met deze kinderen 
taalactiviteiten te doen, bijv. voorlezen, 
samen lezen of spelletjes doen? 
Aanmelden kan bij Rianne Dekker: 
coordinatienieuwkomers@destroming.
eu.  
Zij koppelt u aan een gezin. U wordt 
geholpen met wat u met de kinderen 
kunt doen. Geef aan bij uw aanmelding 
welke weken u beschikbaar bent en 
hoeveel keer per week u wilt helpen.  
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Groep 1-2 
De kleuters werken begin volgende 
week nog aan het thema ‘Afsluiting’. 
Halverwege de week gaan we aan de 
slag met het thema ‘Piraten’ naar 
aanleiding van het prentenboek 
“Woeste Willem”. Dit wordt ook het 
thema van het juffenfeest op 15 juli. 
Verdere informatie daarover volgt nog. 
 
Schoonmaak groep 1-2 
De schoonmaak bij de kleuters gaat dit 
jaar als volgt: om te voorkomen dat 
veel ouders tegelijk binnen de school 
zijn, wordt u uitgenodigd om op  
vrijdag 10 juli tussen 13.00 en 15.00 uur 
de pakketjes met speelgoed op te 
halen. Deze kunt u thuis schoonmaken 
(tip: neem een grote boodschappentas 
mee). 
De schoongemaakte pakketjes kunt u 
maandag 13 juli tussen 13.00 en 15.00 
uur weer afgeven op school. 
Ook is iedere kleutergroep op zoek 
naar ouders die poppenkleding, 
gordijntjes, kijktafelkleden en/of 
verkleedkleren willen wassen. Wilt u 
dat aan de betreffende juf laten 
weten? Wij hopen van harte op uw 
medewerking.  Dit jaar is er geen 
schoonmaakavond met ouders op 
school,  de kleuterjuffen zorgen hier 
zelf voor. Namens de kleuterjuffen: 
alvast hartelijk bedankt! 
 
Rapport 
A.s. maandag 6 juli geven wij de 
rapporten mee naar huis. 
De telefonische rapportgesprekken 
vinden plaats op woensdag 8 juli en 
donderdag 9 juli. U kunt zich hiervoor 
tot maandag 6 juli inschrijven via de 
Parro-app. 
 
Gymlessen 
Komende week vinden de gymlessen 
plaats op Tennisvereniging ‘De Hei’. Zij 
hebben hun tennisvelden beschikbaar 
gesteld voor tennislessen. 
 
Wisseluurtje 
Op donderdag 9 juli van 10.45 uur tot 
11.45 uur vindt het wisseluurtje plaats. 
Alle leerlingen gaan dan kennismaken 
met hun leerkracht(en) van volgend 
jaar.  De nieuwe leerlingen hebben 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Agenda 
06-07: Rapporten mee naar huis 
8+9-07: Telefonisch rapportgesprek 
09-07:  Wisseluurtje 
15-07: Juffen-/meesterdag 
 
 
 
  

Lied van afgelopen week 
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Samen in de naam van Jezus 
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Kernwaarde komende week: 

Netjes 

 

Bericht van de MedezeggenschapsRaad 

In het kader van het vaststellen van het vakantierooster voor 2020-2021 is er de keuze gemaakt om de pauze tussen 
de middag met een kwartier te verkorten. Dit om extra vrije dagen op te bouwen voor de komende verhuizing naar 
een tijdelijke locatie volgend schooljaar. Omdat gedurende het hele schooljaar uren worden “opgespaard”, ontstaat 
de mogelijkheid om voor ieder kind een dag flexibel verlof te kunnen geven die in te plannen is buiten de reguliere 
vastgestelde vakantiedagen om. Voor extra informatie verwijzen wij naar de schoolgids, die verstrekt wordt bij 
aanvang van het nieuwe schooljaar.  
We begrijpen dat het tijdelijk inkorten van de pauze niet voor iedereen even gunstig zal uitvallen, maar om niet 
teveel effectieve lestijd in te leveren achten wij het wel nodig om deze stap te zetten. Hopelijk kan/gaat iedereen zijn 
weg hierin vinden.  
De leerkrachten zullen erop toezien dat de kinderen ook echt om 12 uur de school kunnen verlaten. Deze aanpassing 
is in principe van tijdelijke aard. Volgend schooljaar wordt deze aanpassing geëvalueerd.  
Tevens zal er een ouderraadpleging plaatsvinden als  vervolg op de eerder gehouden ouderraadpleging omtrent het 
eventueel instellen van een continurooster op De Regenboog. Dit om de mogelijkheden/wensen voor een definitieve 
aanpassing van de schooltijden te onderzoeken. Doelstelling is om een definitieve keuze te maken per ingang van het 
schooljaar 2021-2022,  wanneer we hopelijk intrek kunnen nemen in het nieuwe schoolgebouw. 
 


