16-04-2021

Resultaten
Dinsdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 hun rapport ontvangen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een uitdraai van de Cito-toetsen in een envelop
meegekregen. Via deze weg wilden wij u informeren over de resultaten van uw kind(eren). Het
rapport heeft u al eerder ontvangen. Het is niet nodig om de uitdraai te retourneren op school of in
de rapportmap te stoppen. In juli ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 namelijk opnieuw
een rapport. Hierin komt dan een vernieuwde uitdraai met de resultaten van de toetsen die in juni
worden afgenomen.
Koningsspelen
Vanaf a.s. maandag starten we alvast met het vieren van de verjaardag van de koning. Alle groepen
krijgen één extra lange èn extra leuke gymles volgens onderstaand rooster:
Maandag 19 april:
Groep 1-2a en groep 1-2b
Dinsdag 20 april:
Groep 1, groep 5 en groep 6
Donderdag 22 april: Groep 3 en groep 4
Vrijdag 23 april:
Groep 6-7, groep 7 en groep 8
Op vrijdag 23 april verwachten we iedereen in het oranje gekleed,
maar helemaal verkleed mag natuurlijk ook! Om 8.30 uur starten we de dag,
swingend met vrolijke muziek, in de eigen klassen.
De OuderWerkGroep verzorgt een koninklijk snoepmoment met drinken en iets lekkers. Ook
trakteren zij alle leerlingen op een bitterbal tegen 12 uur; die Hollandse lekkernij mag natuurlijk niet
ontbreken op deze feestdag. Deze traktaties zijn geen vervanging voor de lunch; geef uw kind dus
ook gewoon een lunchpakketje mee.
Schoolfruit
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

een sinaasappel
een peer
een portie ananas

Vakanties en vrije dagen
Voor alle duidelijkheid onderstaand een overzicht van de vakanties de komende weken:
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei
Groepen 1-2
De groepen 1-2 werken vanaf maandag over het thema ‘Familie’. We combineren dat
volgende week een beetje met het thema ‘De koning, het Koningshuis etc.’. We gaan
aan de slag met de letter ‘F’ van Familie. Op vrijdag 23 april is het speelgoed dag; de
kleuters mogen speelgoed van thuis meenemen.
Centrale Eindtoets
De leerlingen van groep 8 maken dinsdag, woensdag en donderdag de Centrale Eindtoets. We
wensen hen alvast veel succes toe!
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 hierover een flyer.

Voorbereiding tijdelijke huisvesting
Het duurt nog even, maar vanaf 24 mei start fa. Meeuw met de bouw van onze tijdelijke locatie; de
units op het Tavenuplein. Hierdoor is de looproute Singel-brug-Tavenuplein-Hasselmanstraat
afgesloten. Voor een ieders veiligheid is het noodzakelijk deze route te vermijden. Natuurlijk
besteden we hier op school ook aandacht aan, maar het lijkt ons verstandig dit thuis ook te
bespreken.
Doekoe Scholenactie bij de Coop
Aanstaande maandag start de Doekoe Scholenactie bij de Coop! Spaart u met ons mee voor gratis
leuke sport- en spelmaterialen? U kunt heel eenvoudig uw Doekoe-munten doneren bij de Coop
voor De Regenboogschool. We hopen van harte dat iedereen dit jaar weer meedoet! Alvast bedankt.

Uit groep 1:
Twee kinderen spelen in de winkel en drie kinderen in de huishoek. De
kinderen uit de huishoek komen naar de winkel om iets te kopen.
Maar, helaas, wat zeggen de kinderen in de winkel: “Nee hoor, jullie
kunnen niets komen kopen. De winkel is dicht, want het is corona”.

Groep 4:
Groep 5:
Blazersklas:

21-05: Tafeltoets van de tafel van 4 en 8 (herhaling)
28-05: Tafeltoets van de tafel van 1 t/m 10 door elkaar.
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 456: Kijk eens om je heen..

Kernwaarde volgende week:
:

