09-04-2021

Resultaten Cito-toetsen
Na de periode van het thuisonderwijs is ervoor gekozen om het onderwijs eerst regulier op te starten.
Hierdoor was het niet mogelijk om de resultaten toe te voegen aan het rapport van februari en is er
in maart een gesprek gevoerd over het welbevinden en de afgenomen methodetoetsen. Inmiddels
zijn alle Cito-toetsen afgenomen en worden de resultaten volgende week dinsdag in een envelop
aan uw kind meegegeven. De kinderen van de groepen 1-2 ontvangen op dinsdag het rapport en
een rapportage van de leerlijnen.
In de bijgevoegde brief leest u hoe u, indien gewenst, een gesprek kunt aanvragen met de leerkracht.
Tevredenheidspeiling
Volgende week ontvangen alle ouders een mail met een link voor een tevredenheidsonderzoek. Op
school kunnen de leerlingen deelnemen aan dit onderzoek.
Schoolfruit
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

een appeltje
een banaan
een portie komkommer

Groep 1 en 1-2a en 1-2b
De groepen 1 en 2 werken nog één weekje over de lente. Hopelijk is het dan ook wel echt wel
lenteweer! De nadruk ligt volgende week op de kleine kriebelbeestjes in de lente.
Koningsspelen
Ondanks alle beperkingen gaan we toch een feestje vieren, omdat de koning verjaart op 27 april. In
de voorafgaande week zullen er bijzondere (leuke!) gymlessen gegeven worden. De Koningsspelen
vinden plaats op 23 april in de eigen lokalen van De Regenboog. Volgende week verklappen we op
de Infoboog alle details voor de feestelijkheden.
MedezeggenschapsRaad
De MR vergadert op maandag 19 april. Op de agenda staat o.a. de verkiezing van nieuwe
ouderleden. Na de meivakantie ontvangen alle oudste kinderen van een gezin een flyer hierover.
Doekoe Scholenactie bij de Coop
Van 19 april t/m 23 mei organiseren de Coop-supermarkten samen met Unilever en Arla Foods de
Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale Doekoe-munten, die je
kunt doneren aan De Regenboog. Zo sparen we met elkaar voor gratis leuke sport- en
spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymlessen of bijv. een sportdag. We hopen van harte dat
iedereen dit jaar weer meedoet!
Groep 4:
Groep 5:
Blazersklas:

16-04: Tafeltoets van de tafel van 8
16-04: Tafeltoets van de tafel van 6, 7, 8 en 9
Saxofoons oefenen les 1 en 2 met de audiotracks.
Het koper oefent t/m lesje 1.14 (ook met audiotracks).

19-04:
Vergadering MR
23-04:
Koningsspelen
24-04/09-05: Meivakantie

Lied voor a.s. zondag:
Lied 624: Christus onze Heer verrees

Kernwaarde volgende week:
:

