25-09-2020

Groene voetstappen
Vorige week hebben we weer bijgehouden wie er lopend, fietsend of met de auto naar school komen.
We zien dat het percentage kinderen dat met de auto komt, ongeveer gelijk blijft met de meting van
vorig jaar; zo’n 14%.Toch zien we graag het aantal kinderen dat met
de auto komt, verminderen. Hoe jonger kinderen al leren zich in het
verkeer te bewegen, hoe meer ze zich bewust zijn van het verkeer
om zich heen en de gevaren die het verkeer met zich meebrengt.
De kinderen kunnen dan sneller zelfstandig naar school, wat voor
u weer scheelt in het halen en brengen. Op die manier is de drukte
rondom de school minder. Het milieu pikt hiervan ook een graantje
mee als u uw kind niet met de auto brengt. Op school geven wij de
theorielessen en een enkele keer is er ruimte voor de praktijk. Wij
hopen dat u zelf zo veel mogelijk oefent in de praktijk.
Kinderboekenweek
Volgende week woensdag start de landelijke Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘En toen?’
over geschiedenis. Onze school doet natuurlijk ook mee, maar wij starten op maandag 5 oktober. In
de volgende infoboog verklappen we wat we allemaal gaan doen in deze week.
Schoolfotograaf
Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf. Dit jaar hebben we gekozen
voor een andere schoolfotograaf dan vorig jaar. Er worden individuele portretten en klassenfoto’s
gemaakt. Ook is er een mogelijkheid om een broers/zussenfoto te laten maken. Deze foto’s worden
gemaakt op woensdagmiddag na schooltijd onder begeleiding van de ouders. Broers/zussen die niet
op De Regenboog zitten mogen wel met elkaar op de foto. Om wachtrijen te voorkomen en de 1,5
meter afstand onderling zoveel mogelijk te waarborgen, gaan we werken met tijdblokken. U ontvangt
hierover nog meer informatie.
Vrijwillige ouderbijdrage
Vandaag ontvangt u een betaalverzoek via Schoolkassa voor de vrijwillige ouderbijdrage voor dit
schooljaar. Wij hebben u vanmorgen brief gemaild met een uitgebreide uitleg; zo kunt u duidelijk
zien wat er bekostigd wordt met deze bijdrage. Als u moeilijkheden ondervind met het betalen van
dit bedrag of een factuur wenst te ontvangen voor bijv. Stichting Leergeld, dan kunt u een mail sturen
aan a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl . Wij helpen u met het zoeken naar een oplossing.
GROEP 1-2A en 1-2B
*De kleuters werken nog twee weken over muziek en leren volgende week de
letter O van Orkest.
*We hebben al wat ondergoed ontvangen voor onze ‘ongelukjes’-bak, maar
kunnen best nog wat meer gebruiken. Ook trainingsbroeken zijn erg handig.
*De juffen missen nog steeds plakboeken Nogmaals het dringende verzoek
deze met spoed deze terug te geven!

GROEP 3 en 4 en 5
Op donderdag 1 oktober krijgen de leerlingen een gastles in de klas met veel theater. Daarna spelen
zij een riddertoernooi in de sporthal! Groep 5 gaat dit spektakel beleven op vrijdagmiddag 2 oktober.
Het is een workshop van Oogpunt / Spraakwater en beloofd erg leuk te worden!
GROEP 8
Vanmiddag fietsen de kinderen van groep 8 terug naar school vanuit kamphuis de Mussenberg Ze
hebben er een gezellig schoolkamp op zitten. Vanaf deze plaats nog een hartelijk bedankje voor alle
ouders die ons hielpen om er een succes van te maken!

Groep 4:
Groep 5:

09-10: Tafeltoets van de tafel van 2
09-10: Tafeltoets van de tafels van 2 t/m 5

Blokfluiten:

Oefen de A en de B en oefening 3 en 4. Voor de fijne motoriek is het
wel heel goed deze thuis te oefenen, dan klinkt het nl. tijdens de les
ook een stuk beter! (sommige kinderen hebben helaas thuis nog niet
zoveel geoefend)

01-10:
02-10:
05-10:

Groep 3 en 4 workshop Oogpunt / spraakwater
Groep 5 workshop Oogpunt / spraakwater
Start Kinderboekenweek; thema “En toen?” over geschiedenis
Groep 3 en 4 bezoeken het Erfgoedproject ‘Op reis door Altena’
Groep 1-2a en 1-2b krijgen een dansworkshop in gymlokaal
Groep 5 bezoekt ONS
Schoolfotograaf
Alle leerlingen zijn vrij ivm studiedag

06-10:
07-10:
14+15-10:
16-10:

Lied van volgende week:
Lied 675:
Geest van hierboven

Kernwaarde volgende week:

