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Agenda
maandag
dinsdag

18 september
19 september

donderdag
donderdag

11-22 september
21 september
28 september

weekopening, juf Annemieke
IB-overleg, juf Frouk
informatieavond, 19.30 u.
leerling gesprekken in alle groepen
POVO-overleg, juf Lok, 8.30 u.
oudergesprekken

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Ik heb het voor je over!!
God laat Jakob in een droom zien dat hij niet alleen is; God gaat met hem
mee. Jakob reist naar het land van Laban en ontmoet Rachel. Voor haar
heeft hij alles over. Als je van iemand houdt, heb je veel voor iemand
over.
Vakantietentoonstelling
Wat is het leuk te zien dat, met name de kinderen van unit 1, hun
vakantieherinneringen ophangen in de gang. Het geeft een leuk beeld van wat iedereen
heeft gedaan in de vakantie. We rekenen op nog meer. Misschien zijn er kinderen naar het
strand geweest en hebben mooie schelpen verzameld. Die kunnen dan mooi tentoongesteld
worden in de gang. Misschien zijn er mooie foto’s van de vakantie. Neem ze mee en laat het
aan iedereen zien. Hang ze op in de gang. Misschien zijn er in een ander land wel souvenirs
gekocht. Laat het zien. Misschien was er een dagje pretpark. Een mooi folder daarover doet
het goed in de hal. Wat leuks gekocht in de vakantie. Leg het in de vitrinekast.
Thuisgebleven? Ook daar zijn herinneringen van. Misschien wel een geschreven verslagje.
We zijn allemaal nieuwsgierig naar elkaars vakantieherinneringen en het staat bovendien

heel gezellig in de school. Het zou heel fijn zijn als u met uw kind(eren) hiervoor even wilt
gaan zitten.
Gymnastiek
De groepen 3 t/m 8 hebben elke week op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gym.
Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar willen we u graag informeren wat de plannen voor het
komend schooljaar zijn. Ook krijgt u een beeld van hoe het komend jaar voor uw kind zal
verlopen. Daarnaast kunt u kennismaken met juf Roos. Hiervoor nodigen wij u uit op dinsdag
19 september. De koffie/thee staat om 19.15 u. klaar. Om half acht beginnen we.
Kindgesprekken/oudergesprekken
Afgelopen week hadden en de komende weken hebben de leerkrachten met alle kinderen
een gesprek over hoe ze het op school vinden, wat ze verwachten van de leerkrachten, waar
ze de komende periode aan willen werken (doel) enz..
Op donderdag 28 september zijn er 10-minutengesprekken tussen ouders en leerkrachten,
waarin wederzijds verwachtingen kunnen worden uitgesproken. U kunt zich via de
Regenboogmail aanmelden (uiterlijk vrijdagochtend 12.00 u.) voor deze gesprekken, die
worden gehouden op de middag en avond. Het rooster ontvangt u dan met de volgende
Regendruppel.
Babyfoto’s
Juf Annemieke en juf Roos willen graag van elke kleuter volgende week een babyfoto
ontvangen.
Staking leerkrachten basisonderwijs
Zojuist lees ik op internet dat het kabinet voor volgend jaar 270 miljoen uittrekt voor
lerarensalarissen. Wat dat voor gevolgen heeft voor de aangekondigde staking van
leerkrachten op 5 oktober weet ik niet. Afgelopen woensdag werd op het directeurenberaad
duidelijk dat de stakingsgezindheid binnen de SCPO groot is. Wat het een en ander betekent,
ook voor de Regenboog, is nog niet duidelijk. Toch willen we de datum van 5 oktober onder
uw aandacht brengen. Het zou kunnen zijn dat er die dag op De Regenboog geen onderwijs
wordt gegeven.
Type cursus
Wie nog mee wil doen aan de typecursus kan zich opgeven bij juf Annemieke. De
inschrijfdatum sluit op woensdag 20 september.
Traktaties !!!!!!!!
Aan het begin van het schooljaar willen we u nadrukkelijk wijzen op hetgeen in de schoolgids
staat geschreven over de traktatie bij een verjaardag. Daar staat geschreven dat we een
“gezonde” traktatie van belang vinden. We rekenen op uw medewerking!
Etui
Na intensief gebruik is bij sommige kinderen de etui kapot gegaan. Volgende week willen we
graag dat alle kinderen over een goede etui beschikken.

Bezoek ElseFly
Op 29 september gaat unit 2 naar ElseFly bij de Strandhoeve in Blokzijl. Ze gaan daar
kennismaken met allerlei vrije luchtsporten. Voor het vervoer zijn we op zoek naar rijders. U
kunt u opgeven bij juf Willianne.
Jarig
Dinsdag wordt Dion, die al na de zomervakantie bij ons op school is gekomen, 4 jaar. Vrijdag viert
Esmee F. haar vijfde verjaardag. We feliciteren Dion en Esmee van harte met hun verjaardag en
wensen ze een heel fijne dag en een heel goed nieuw levensjaar.
Tot slot
Een heel goed weekend gewenst, met hartelijke groet,
Betty Lok-Zelhorst (directeur)

