
 

 

 

 

 
 
Verkoudheidsklachten 
Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat kinderen met verkoudheidsklachten thuis dienen te 
blijven. Dit ter bescherming van de andere leerlingen, maar ook van de leerkrachten. 
 
Gelukkig is juf Lieke negatief getest. De ouders van groep 1-2B zijn hierover reeds geïnformeerd. 
We hopen de kinderen van groep 1-2B op maandag of dinsdag weer te zien. 
 
Noodcontinurooster 
Gezien het feit dat er op korte termijn geen versoepelingen in de Corona-maatregelen verwacht 
worden, zullen we de komende weken doorgaan met het continurooster. Vriendelijk doch dringend 
vragen we u om de lunchpakketjes gezond te vullen en snoep e.d. te bewaren voor thuis. 
Vanaf 9 april gaan de groepen 1 t/m 3 vanaf 9 april tot aan de zomervakantie op vrijdag om 12.00 
uur naar huis. Groep 4 gaat vanaf 9 april op de vrijdagmiddag naar school. 
 
Pleinwacht 
Als school hebben we de maatregel gekregen dat kinderen zo min mogelijk onderling contact mogen 
hebben en proberen dit waar mogelijk te beperken. 
Daarom is het de bedoeling dat de kinderen ’s morgens om 8.20 uur op school komen en direct naar 
binnen gaan. Omdat het hek pas opengaat om 8.20 uur en er geen pleinwacht aanwezig is, is het 
niet de bedoeling dat de kinderen voor 8.20 uur al aanwezig zijn. Wilt u hier rekening mee houden? 
 
Paasfeest 
Volgende week donderdag vieren we het paasfeest op school. De kinderen nemen deze dag geen 
lunchpakketje van huis mee. De OuderWerkGroep zorgt voor een paasmaaltijd met een matse, 
krentenbol en paasbroodje. Natuurlijk ontbreekt het gekookte eitje niet! Voor het drinken tijdens de 
lunch dienen alle leerlingen een eigen beker of mok mee te nemen. Een extra tas om alle paas-
knutsels mee naar huis te nemen is erg handig. De school gaat gewoon om 14.30 uur uit. 
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en maandag 5 april is het Tweede Paasdag. Op beide dagen is 
de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.  
 
Schoolfruit 
Dinsdag;  een sinaasappel  
Woensdag: een banaan  
Donderdag: een appel 

 
Groep 1 en 1-2a en 1-2b 
Alle kleuters werken over Pasen en lente. 
 
Groep 3 
Woensdag gaan de kinderen een lente bloemstukje maken. Wilt u uw kind een bakje (niet te groot) 
en wat groen meegeven? 
 
Groep 6-7 en 7 
A.s. woensdag 31 maart vindt het praktijkgedeelte van het verkeersexamen plaats. Vergeet dus niet 
om je fiets (tiptop in orde) mee te nemen. Donderdagochtend 1 april is het theorie-examen. 
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Oudertevredenheidspeiling. 
Eens per 3 jaar vindt op alle scholen binnen de Stroming een oudertevredenheidspeiling plaats. 
In de week na Pasen ontvangt u van ons een (mail)bericht waarin u wordt uitgenodigd voor het 
invullen van de vragenlijst. We sturen 1 uitnodiging per gezin. Als u meerdere kinderen op de 
Regenboog heeft, is het de bedoeling dat vragen over de leerkrachten en onderwijs beoordeeld 
worden vanuit de situatie van uw oudste kind op de Regenboog. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Gelukkig kunnen we melden dat de tijdelijke huisvesting voor onze school voor de zomervakantie 
gereed zal zijn! Eind mei wordt gestart met de voorbereidingen op de locatie naast de Iris aan de 
Hasselmanstraat, zodat de units op 1 juli a.s. aan ons overgedragen kunnen worden. 
Dit betekent dat de zomervakantie voor onze leerlingen straks een paar dagen eerder zal beginnen. 
Het is de bedoeling dat we op dinsdag 13 juli de stoeltjes en tafeltjes verhuizen en dat die middag 
om 14.30 uur voor alle groepen de zomervakantie begint. 
Het afscheid van groep 8 zal in de week daarvoor plaatsvinden; exacte data geven wij nog door.  
We zijn ons aan het beraden over een wijze waarop oud-leerlingen en dorpsgenoten nog een keer 
door de school kunnen gaan. Dit alles onder voorbehoud van planning e.d. 
 
Ontwikkelingen op De Regenboog 
Hoewel de Coronamaatregelen enige beperkingen met zich meebrengen, zijn we toch bezig met 
diverse ontwikkelingen op De Regenboog. 
-De afgelopen maanden zijn de leerkrachten gestart met het gezamenlijk voorbereiden van lessen 
en die te geven in naastgelegen groepen. Intern noemen we dat vakadoptie. 
We willen zo meer brede verbondenheid creëren bij de totale doorgaande lijn van vakgebieden.  
-Deze weken vindt ook een proefperiode plaats met het werken met Snappet. Dit digitale 
‘programma’ is gericht op de voortgang van het leerproces van elke leerling. 
-Vorig jaar zijn we gestart met het professionaliseren van ons didactisch handelen. Helaas zijn de 
cursusmomenten vanwege de Corona-maatregelen stil komen te liggen. Gelukkig vindt de 
praktische invoering in de lessen wel doorgang en hopen we in september het vervolg van de cursus 
weer op te pakken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied voor a.s. zondag:        Kernwaarde volgende week: 
 
Lied 704; Dank, dankt nu allen God                :  
           
 

Groep 4: 09-04:  Tafeltoets van de tafel van 1 t/m 6 en 10 (herhaling) 
Groep 5: 01-04:  Tafeltoets van de tafel van 8 en 9 
 
Blazersklas:  Gisteren wéér een leuke les: de Willem Tell Ouverture van Rossini zo 

snel mogelijk spelen. We hebben getimed en Raphael was dit keer het 
snelste, maar eigenlijk waren ze allemaal supersnel! 
Geen prijzen, wel eeuwige roem! :) 
Voor volgende week oefenen we nr 47 ‘Twee aan Twee’ en nr.48 
‘High School Cadets’. We hebben afgesproken dat we elke dag na het 
avondeten even 5 minuutjes proberen te oefenen! 

 

 

   
  31-03:  Praktijkgedeelte verkeersexamen groep 7 
  01-04:  Theoriegedeelte verkeersexamen groep 7 
    Paasviering; beker en tas meenemen 
  02/05-04: Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: geen school 
  09-04  Groep 1 t/m 3 om 12.00 uur uit 
    Groep 4 om 14.30 uur uit 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekt uw peuter al de voorschool? 

 

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, kan hij of zij terecht op een 

voorschool. Spelenderwijs ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes en 

onder professionele begeleiding. De voorschool is een goede voorbereiding 

op de basisschool. U ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. 

Meldt uw kind wel op tijd aan, zodat uw kind op tijd kan starten. 

Meer weten? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:  

0183-408444 of kov@trema.org 

 

Op zoek naar het paasverhaal 
 

Ook dit jaar wordt het paasfeest weer heel anders gevierd dan we normaal 
gewend zijn. 

Daarom wordt er door de beide kerken op 
 Eerste Paasdag 4 april tussen 12.00 en 17.00 uur  

een bijzondere speurtocht georganiseerd.  
Zo kun je samen met je eigen gezin op pad in ons dorp. Wij zorgen voor iets 

lekkers onderweg.  
Ben je tussen 0 en 12 jaar oud, ga dan mee op zoek naar het Paasverhaal.  

Geef je op door een mailtje te sturen naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl 
en vermeld daar je naam en met hoeveel personen je de tocht wilt lopen.  

Verdere informatie krijg je dan via de mail.  
Heb je nog vragen, dan kun je ons mailen of aanspreken. 

 
Groetjes namens de kindernevendienst  

Marleen Geluk en Heleen Kramp 
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