
 

 

 

 

 
 
Wisseluurtje 
A.s. maandag 12 juli vindt het wisselmoment plaats, van 13.45 uur tot 14.15 uur. Alle leerlingen 
maken dan kennis met hun (nieuwe) groep en leerkracht voor volgend schooljaar. Ook de nieuwe 
kleuters, die instromen tussen september en december, hebben hiervoor al een uitnodiging 
ontvangen. 
 
Juffen-meesterfeest 
Wat een gezellige feesten hebben we er al op zitten! Namens de juffen en meesters van 
de bovenbouw heel hartelijk bedankt voor alle cadeautjes! 
De kleuters vieren a.s. dinsdag hun juffenfeest. 
 
Maandag tas meenemen 
A.s. maandag mogen de leerlingen hun spullen mee naar huis nemen. We vragen daarom om de 
kinderen een stevige tas mee te geven. 
 
Dinsdag: een bijzondere dag! 
Dinsdag wordt een bijzondere dag; niet alleen de laatste schooldag van het jaar, maar ook van dit 
gebouw. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan; met elkaar gaan we er een leuke dag van maken! 
Je mag daarom je skeelers, fiets, skelter of andere zaken met wieltjes meenemen, want elke groep 
(behalve groep 1) maakt een ‘wielerronde’ door de gangen van de school! 
De OuderWerkGroep trakteert iedere leerling op een ijsje. 
En…. we gaan kijken hoeveel graffiti-artiesten we op onze school hebben. Met kleuterverf gaan we 
de muren eens lekker versieren. Trek daarvoor oude kleren aan of neem deze mee. Vergeet ook 
niet je favoriete kwast mee te nemen voor het mooiste resultaat.  
Als klapper van de dag gaan we op een wel heel leuke manier voor de laatste keer de school 
verlaten! Hoe precies? Nou, dat verklappen we nog niet. 
De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen gewoon worden opgehaald aan de gebruikelijke uitgang bij 
de kleuterpoort aan het Tavenuplein. 
Dinsdag geven we ook aan iedere leerling hun eigen luizenzak mee. We vragen u vriendelijk deze 
te wassen in de vakantie en waar nodig misschien wat te repareren. Graag zien we de zakken weer 
terug op maandag 30 augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Groepen 1-2 
-Vanmorgen zijn de pakketjes met schoon te maken materialen opgehaald in de klas. Wat fijn dat 
we zoveel hulp hebben! Donderdag 15 juli tussen 13.00 uur en 15.00 uur kunnen de 
schoongemaakte materialen teruggebracht worden in de units in het lokaal van de juf waarvan u de 
spelletjes heeft gekregen. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp! 
-A.s. dinsdag vieren de groepen 1 en 2 het juffenfeest. De uitnodigingen zijn al verstuurd. 
 
Groep 3 
Groep 3 gaat los met stoepkrijt i.p.v. verf; een kwast en oude kleren zijn voor hen dus niet nodig. 
Maandag mogen zij een gezelschapsspelletje meenemen. 
 
Groep 4 
De kinderen mogen op dinsdag een gezelschapsspel meebrengen van thuis. 
 
Groep 5 en 6 
Maandag en dinsdag mogen de leerlingen hun favoriete gezelschapsspel meenemen naar school. 
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Afscheid  
Komende week is meester Paul voor het laatst bij ons op school. Ook juf Diana van de overblijf 
neemt afscheid. We gaan beide collega’s beslist missen en wensen hen alle goeds toe voor de 
toekomst. 
Meester Mark en juf Kendra zien we volgend jaar helaas niet meer terug; zij krijgen een andere 
school toegewezen vanuit de gemeente. Erg jammer, want wat waren die gymlessen toch leuk! 
Vanaf deze plaats heel veel dank voor jullie inzet. We verwelkomen meester Toon en meester 
Remon voor de gymlessen in het komende schooljaar. 
 
Blazersklas 
Wat was het een lastig jaar voor de Blazersklas! Een groot gedeelte van de lessen heeft 
noodgedwongen online moeten plaatsvinden, maar….. ze hebben doorgezet en volgehouden en dat 
is ontzettend knap! Maas, Emma, Mike en Raphael: jullie zijn kanjers! We hopen dat jullie dit jaar 
veel geleerd en ervaren hebben hoe het is om een blaasinstrument te leren bespelen.  
Afgelopen weken heeft de Blazersklas mogen meespelen met ONS Opleidingsorkest, samen met 
de al wat meer ervaren muzikanten. En wat een fantastische afsluiting van de Blazersklas is het 
woensdag geworden! 
Gelukkig mochten er ook weer wat ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s komen kijken en 
luisteren. We kunnen terugkijken op een mooie ervaring. Hieronder nog wat leuke foto’s! 
Volgend jaar na de herfstvakantie starten we in groep 5 weer met een “verse” Blazersklas.  
Fijne  
vakantie! 
Juf Anneke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste rondje Regenboog 
Morgen tussen 15 uur en 18 uur bent u van harte welkom voor een laatste een rondje door De 
Regenboog; nog één keer door de oude klaslokalen, nog één keer door de gangen dwalen, oude 
klassenfoto’s afspeuren, herinneringen ophalen met oud-klasgenoten, nog één keer….. vul maar in. 
Met inachtneming van de anderhalve meter afstand heten we u hartelijk welkom. 
Er is koffie/thee, lekkers, ijsjes, hapjes en materialen te koop. De opbrengst is bestemd voor de 
inrichting van het nieuwe schoolplein. Vergeet dus uw portemonnee niet! 
 
 

Lied voor a.s. zondag:                   
E.L. 478: Zing,zing,zingen maakt blij 
https://www.youtube.com/watch?v=ms4P8al1vjo 
 
 
                          
 

  10-07:  Laatste rondje door de school 
  12-07:  Wisseluurtje 
    Tas meebrengen om spullen mee naar huis te nemen 
  13-07:  Laatste schooldag van dit schooljaar 
  14-07:  Start van de zomervakantie 
    Ouders helpen mee met verhuizen tafeltjes en stoeltjes 

Bouwnieuws 

Omdat de planning en afronding van de unit-werkzaamheden anders lopen dan toegezegd en 
gewenst, hebben wij een noodoproep gedaan voor ouderhulp via de Parro-app en per mail. 

We vragen uw hulp bij het verhuizen van de tafeltjes en stoeltjes van de leerlingen op 
woensdag 14 juli a.s. We starten om 9.15 uur. 

U kunt zich aanmelden via angela.kool@destroming.eu 

Donderdagochtend worden het overig meubilair en ingepakte dozen naar de units verhuisd. 
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