
 

 

 

 

 
 
Lang weekend 
Alle leerlingen kunnen genieten van een lang weekend, want a.s. maandag 28 juni is een vrije dag.  
 
Groepsverdeling 2021-2022 
Tegelijk met deze Infoboog zenden wij u ook de groepsverdeling voor het komend schooljaar. De 
leerlingen horen vandaag bij welke juf of meester en in welke groep zij volgend jaar komen. 
 
Kennismakingsmoment 
De kleuters, die tussen september 2021 en december 2021 vier jaar worden, heten wij welkom op 
het kennismakingsuurtje op maandag 28 juni. Kleuters die vier jaar worden in 2022 worden t.z.t. 
uitgenodigd voor een kennismakingsuurtje in december 2021. 
 
Wisseluurtje 
Op maandagmiddag 12 juli organiseren wij weer het wisseluurtje. Alle leerlingen maken dan kennis 
met hun (nieuwe) groep en leerkracht voor het schooljaar 2021-2022. Ook de nieuwe kleuters, die 
instromen tussen september en december, hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. 
 
Juffen-meesterfeest 
Aan het einde van het schooljaar vieren we de verjaardagen van de juffen en de meesters in de 
groepen. Dit jaar is gekozen voor een eigen invulling van de datum. Onderstaand een overzichtje: 
 

Groep 1, 1-2a en 1-2b: dinsdag 13 juli 
Groep 3:    donderdag 1 juli 
Groep 4:   vrijdag 2 juli 
Groep 5, 6, 7 en 8:  woensdag 7 juli 
Groep 6-7:   vrijdag 9 juli 
Van de groepsleerkracht ontvangt u specifieke informatie over hun feestje.  

 
Rapporten en rapportgesprekken 
Vrijdag 2 juli gaan de rapporten mee naar huis. In de week van 5 t/m 7 juli worden de 
rapportgesprekken gevoerd. Vanaf a.s. maandag kunt u zich inplannen voor een online-gesprek via 
de Parro-app. Als wij geen datum en tijdstip van u hebben ontvangen, zoeken wij voor u een moment 
uit. We willen nl. graag alle ouders spreken.   
 
De laatste schooldagen voor de zomervakantie en in De Regenboog 
Voordat het zomervakantie start, hebben we nog een aantal bijzondere dagen. 
In de week van 5 t/m 9 juli worden de verjaardagen van de juffen en meesters gevierd in de groep. 
Op woensdagavond 7 juli neemt groep 8 afscheid en wordt de musical vertoond in Hollywoud. Wat 
zullen de gasten schitteren in galastijl en op het witte doek!  
Op zaterdag 10 juli is de school nog toegankelijk voor belangstellenden die, met een laatste rondje 
door de school, afscheid kunnen nemen. 
Op maandag 12 juli mogen alle leerlingen hun creativiteit tonen op de muren van de klaslokalen. 
Dinsdag 13 juli gaan alle kinderen symbolisch hun eigen tafel en stoeltje verhuizen naar de units. 
Natuurlijk worden de lagere groepen geholpen door de bovenbouw en maken we er een gezellige 
dag van! Aan het einde van deze schooldag verlatenen de kinderen op een ludieke manier voor de 
laatste keer dit schoolgebouw. 
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Afscheid meester Paul 
Vorige week heeft meester Paul aangegeven De Regenboog te gaan verlaten. Ondanks dat hij De 
Regenboog een leuke school vindt, heeft hij toch voor een andere school gekozen, waar hij ook  
andere taken gaat krijgen. 
Dat betekent dat meester Paul na de zomervakantie niet meer terug zal keren bij ons. We vinden 
dat jammer, maar wensen hem een fijne tijd toe op zijn nieuwe school. 
 
Juf Liesbeth 
Al lange tijd is juf Liesbeth ziek thuis. De afgelopen periode heeft zij te maken gehad met diverse 
tegenvallers in haar gezondheid. Op dit moment heeft zij te maken met heftige hartklachten, 
waarvoor ze onder behandeling is. We hopen dat er spoedig uitzicht is op een juiste behandeling en 
dat zij weer werkzaamheden kan oppakken op school. We wensen haar van harte beterschap! 
Van een kaartje knapt ze vast op: Juf Liesbeth Smits, Nachtegaal 26, 4284 XD RIJSWIJK. 
 
Juf Fiona 
Juf Fiona heeft al lange tijd te maken met veel rugpijn. Die pijn heeft te maken met slijtage in haar 
rug en zal niet meer herstellen. Zij zal ook haar werkzaamheden op De Regenboog niet meer kunnen 
oppakken; een moeilijke periode voor haar. We wensen juf Fiona veel sterkte toe. Fiona van der 
Stelt, Buitendijk 54, 4255 GV  Nieuwendijk. 
 
Groepen 1-2 
De kleuters werken over het thema ‘Avontuur’ uit Schatkist. Het gaat over reizen, avonturen beleven 
en de ruimte. Spannend, hoor! 
 
Groep 8 afscheidsavond 
Tot en met vandaag kunnen de antwoordstrookjes en het geld voor de USB-sticks nog ingeleverd 
worden op de administratie.  
 
Blazersklas 

Samen met ONS Opleidingsorkest verzorgt de Blazersklas op woensdagavond 7 juli       
een spetterend optreden in ONS Huis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bouwnieuws 

 
De voorbereidingen voor het plaatsen van de units zijn  
in volle gang! A.s. maandag, dinsdag en woensdag  
zullen de units worden geplaatst. Deze worden  
aangeleverd via de Singelzijde en dat kan verkeers- 
overlast geven. Wilt u uw kind(eren) daarop wijzen? 
Zodra de units geplaatst zijn, zal het omliggende terrein  
worden afgewerkt en de aansluitingen gerealiseerd.  
Omdat de meeste aansluitingen vanuit de oude school  
overgelegd moeten worden, zal één en ander pas in  
de laatste week voor de zomervakantie plaatsvinden. 
Zoals het er nu uitziet zullen we op woensdag 14,  
donderdag 15 en vrijdag 16 juli verhuizen en de units  
inruimen voor het nieuwe schooljaar. 
 
 
Ook de voorschool van Trema gaat verhuizen naar de  
units. Daarom zijn zij een kijkje wezen nemen bij de  
bouwplaats. Nu alleen nog veel zand, maar straks na de 
vakantie is dáár ons lokaal met al ons speelgoed en al  
onze boeken die we al stukje bij beetje samen aan het  
inpakken zijn!   
 



 

 

 

 

 

Lied voor a.s. zondag:                  Kernwaarde volgende week: 
Opw. 4: Is je deur op slot? 
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE 
 
 
                          
 

Groep 4: 02-07:  Tafeltoets van de tafel van 7 
Blazersklas :  Op woensdag 30 juni (19.00-19.30 uur) repetitie we met het 

opleidingsorkest in Ons Huis.  
  
   

  28-06:  Alle leerlingen zijn vrij & kennismakingsmoment nieuwe kleuters 
28/30-06: Units worden geplaatst op het Tavenuplein. 

  02-07:  Rapporten gaan mee naar huis 
  05/07-07: Rapportgesprekken 
  07-07:  Afscheidsavond groep 8 & concert Blazersklas 
  12-07:  Wisseluurtje 
  13-07:  Laatste schooldag van dit schooljaar 
   

https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE

