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Agenda
maandag

2 oktober

woensdag

4 oktober

donderdag

5 oktober

Weekopening juf Lok
Bijeenkomst MR-en van de scholen uit Bant, Rutten en Creil
SWS-directieoverleg
Start Kinderboekenweek
Staking leerkrachten; de school is gesloten
Dag van de leerkracht

Godsdienst
We gaan verder met de verhalen over Jakob.
10-minutengesprekken
Wat fijn dat er zoveel ouders gebruik maakten van de mogelijkheid te spreken met de
leerkrachten. Het waren goede gesprekken. Een ouder gaf aan dat het fijn is dat er wel vier
momenten zijn om met de leerkrachten te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Dat is
goed te horen. Schroomt u echter niet ook tussendoor een gesprek aan te vragen als u dat
nodig is.
Elsefly
Alle kinderen, maar ook de begeleidende ouders, hebben een leerzame ochtend gehad op
de Strandhoeve bij het evenement Elsefly. Ouders heel hartelijk bedankt voor het rijden en
begeleiden.
Kinderboekenweek
Woensdag is de start van de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is:
Griezelen. Zoals elk jaar geven we op De Regenboog onze eigen invulling aan dit thema. Het
is een thema waar je veel kanten mee op kunt. Sommigen genieten van heel enge dingen; bij
anderen heeft angst de overhand. Iedereen is wel eens bang voor iets. Het is belangrijk daar
handen en voeten aan te geven, zodat je die angsten aan kunt. Weten waar je je veilig kunt
voelen. Soms wil het wel eens helpen je te verkleden in iets wat je een beetje eng vindt.

Daarom mogen alle kinderen woensdag bij de start van de Kinderboekenweek in het kader
van het thema, verkleed op school komen. Met de kinderen van de peuterspeelzaal maken
we er dan een mooie modeshow van, waar ook nog een originaliteitsprijsje aan verbonden
is.
Bij de start hoort ook een dansje. Het is te vinden op
https://www.kinderboekenweek.nl/kinderen-voor-kinderen-zing-en-dans-mee-metgruwelijk-eng/
Er is al een groepje meisjes aan het oefenen.
Het gaat er deze week met name om dat de aandacht bij boeken, verhalen, voorlezen , lezen
en verhalen schrijven komt te liggen.
De groepen 1 en 2 werken met het prentenboek: Knikkeruil en de kinderen van groep 3 t/m
5 krijgen opdrachten bij het boek: Wie is de kattendief?
Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden een verhalenschrijfwedstrijd te
houden. Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek wordt dan het spannendste verhaal
bekroond met een gouden griffel en de spannendste tekening met een gouden penseel.
De kinderen van groep 4 t/m 8 schrijven een verhaal met de titel: “Opgesloten”
De kinderen van groep 1 t/m 3 maken hierover een tekening.
Suggesties om thuis voor te lezen:
“Kikker is bang” waarin Kikker wegrent van huis, omdat hij denkt dat hij monsters ziet.
Uiteindelijk wijst Haas hem erop dat spoken en monsters helemaal niet bestaan, maar dat
iedereen weleens bang is.
Ook in het prachtige boek ‘Welterusten Kleine Beer’ is er angst. Heel herkenbaar voor
kleuters: bang zijn in het donker! Maar ook daarvoor hoef je niet bang te zijn.

Kalender 2017-2018
U zult zich misschien hebben afgevraagd wanneer de activiteitenkalender verschijnt. We
wachten echter nog op een aantal data. Het lijkt erop dat de kalender volgende week
compleet is.
Jarig
Lissa wordt zaterdag al weer 5 jaar. Daniél viert maandag zijn 9e verjaardag. Lissa en Daniél
van harte gefeliciteerd. Een fijne verjaardag gewenst en heel veel plezier en geluk in je
nieuwe levensjaar.
Lief en leed
In een aantal gezinnen binnen onze Regenbooggemeenschap is er zorg, verdriet en spanning
door uiteenlopende redenen. Heel veel sterkte gewenst. We wensen de moeder van
Maren, Christien Schuringa, van harte beterschap.
Tot slot
Een heel goed weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

