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Agenda
maandag

25 september

dinsdag
woensdag
donderdag

26 september
27 september
28 september

vrijdag

29 september

Weekopening juf Liesbeth
Studie tweedaagse directeuren SCPO, juf Lok afwezig
Studie tweedaagse directeuren SCPO, juf Lok afwezig
Kinderpostzegelactie van start
Jeugdverpleegkundige voor kinderen van groep 7
10-minutengesprekken, middag en avond (zie rooster)
bezoek Elsefly. vertrek kwart voor negen.

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Kijk dan naar me! Na zeven jaar werken trouwt Jakob met Lea
en met Rachel, waarvoor hij ook nog weer eens zeven jaar moet werken. Hoeveel kinderen Lea ook
krijgt, Jakob heeft alleen maar oog voor Rachel. Lea voelt zich niet gezien. Maar ook Rachel voelt zich
niet gezien, zolang ze geen kinderen heeft. Bijzondere verhalen, waarvan het thema heel herkenbaar
is.
Informatieavond
Het was een prettige informatieavond afgelopen dinsdag. Fijn dat we zoveel ‘nieuwe’ ouders konden
begroeten. Natuurlijk kan niet alles verteld worden, maar u bent altijd welkom bij de leerkrachten en
directeur voor vragen. Fantastisch dat Peter Paul Frijlink het beheer van de website op zich wil
nemen en Pieter v. Oossanen zich als alarmvader wil inzetten. Alvast hartelijk dank!!
Juf Roos heeft op deze avond iets over haarzelf verteld. Voor degenen die er dinsdag niet waren,
heeft ze ook nog wat op papier gezet.
Hallo!
Als nieuw gezicht op de Regenboog wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is
Roos Kasper. Ik ben 23 jaar en woon in Ens. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd
aan de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO). Deze studie heb ik
gevolgd in Groningen. Zelf ben ik geboren en opgegroeid in de Noordoostpolder.
Omdat ik mij een echte poldermeid voel heb ik ervoor gekozen na mijn studie
terug te komen. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Ik volleybal bij SV Ens

en ben regelmatig te vinden in het bos om te mountainbiken of om paard te rijden. Ik heb het erg
naar mijn zin op de Regenboog en ik hoop er samen met de kinderen, collega's en ouders een fijn en
leerzaam schooljaar van te maken.
Groetjes (juf) Roos.
Kinderpostzegels
Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie Kinderpostzegels. De kinderen van groep 7 en 8 gaan op
pad om postzegels, kaarten e.d. te verkopen. De start is a.s. woensdag. Dit
jaar heeft de Kinderpostzegelactie als thema “Een goed thuis voor alle
kinderen”. Het geld gaat naar hulp voor kinderen in Nederland (50%) en in
het buiteland (50%). Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor
kinderen die door geweld of schulden met hun moeder in de opvang
belanden of die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken. We
hopen dat de kinderen van De Regenboog hieraan een flink steentje
kunnen bijdragen.
Jeugdverpleegkundige voor de kinderen van groep 7
A.s. donderdag komt de jeugdverpleegkundige voor het onderzoek van groep 7. In de bijlage een
flyer. Als ouders hebt u thuis een uitnodiging voor dit bezoek ontvangen. Onderling van tijd ruilen,
mogelijk. Graag wel van te voren ook doorgeven aan de leerkracht.
10-minutengesprekken
In de bijlage vindt u het rooster voor de 10-minutengesprekken. Fijn dat zoveel ouders van deze
mogelijkheid gebruik maken. Zie rooster in de bijlage.
Bezoek Elsefly
Vrijdag gaan de kinderen van unit 2 naar de Strandhoeve in Blokzijl voor Elsefly. ElseFly is een jaarlijks
evenement op het terrein van De Strandhoeve waar alle vrije luchtsporten samenkomen:
paramotors, MLA's, luchtballonnen, parachutisten, modelbouw-, delta- en schermvliegers... Voor
schoolkinderen is er dit jaar een apart programma op vrijdag. De afgelopen week en ook volgende
week worden de kinderen middels lesbrieven en filmpjes voorbereid op dit bezoek. Heel fijn dat zich
al genoeg ouders hebben opgegeven om te rijden. We vertrekken vrijdag rond kwart voor negen.
Zingen
In de bijlage een oproepje voor zangers en zangeressen.
Feest
Al voor de vakantie was juf Roos geslaagd aan de Pabo. Afgelopen woensdag was de diplomauitreiking. Roos nog van harte gefeliciteerd!
Jarig
A.s. Zondag viert Joanne Vowinkel haar 9e verjaardag. Van harte gefeliciteerd, Joanne en een heel
fijne dag gewenst! Veel plezier en geluk in je 10e levensjaar.
Tot slot
Volgende week ben ik met alle directeuren van de SCPO op studie-tweedaagse. We buigen ons
samen over het strategisch beleidsplan van de Stichting. Ik hoop op goed zinvolle dagen. Mevrouw
Dianne de Boer zal mij maandagochtend voor de klas vervangen.
Een heel goed weekend, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

