+

REGENDRUPPEL
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

de.regenboog@scpo-nop.nl
Jaargang 28, nr. 6
13 oktober 2017

Agenda
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
zaterdag

16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
21 – 29 oktober
2 november
4 november

weekopening: juf Lok
studiemiddag team; kinderen vrij
teamvergadering
studiedag directeuren SCPO, juf Lok
herfstvakantie
informatieavond VO-scholen in Rutten voor ouders gr. 8
extra schoonmaak school (zie rooster)

Godsdienst
We ronden de verhalen rond Jacob af. Jacob ontmoet Ezau. Hoe zal dat aflopen?
Welkom
Ze liepen al regelmatig door de school, maar nu zijn ze echt vier jaar geworden en leerling
van de Regenboog. We heten Jozua en Daniël Schenk van harte welkom op De Regenboog.
We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd hebben op onze school. Fijn dat jullie er nu
ook bij horen!
Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek werd vanochtend afgesloten met de
uitreiking van de gouden en zilveren griffels en penselen. Wat
was het spannend!! De jury, bestaande uit juf Roos en juf

Annemieke, die ook de organisatie van deze Kinderboekenweek onder hun hoede hadden,
heeft veel leeswerk verricht. Wat hadden alle kinderen spannende verhalen en prachtige

tekeningen gemaakt. Nadat we samen gedanst en gezongen hadden, werden dan eindelijk
de winnaars bekend gemaakt.
De verhalen van Linda en August
werden met een zilveren griffel
beloond en Niek en Daniël
kregen de gouden griffel
uitgereikt. Zij mochten ook hun
verhalen voorlezen. Het gouden
en het zilveren penseel zijn
gewonnen door Max Baas en
Ruben Schraal. Gefeliciteerd
allemaal!
Wat ontzettend leuk dat er
zoveel (groot)ouders waren
tijdens de uitreiking.

een trotse oma
Gymnastiek
Juf Willianne en juf Liesbeth volgen beide de opleiding bewegingsonderwijs. Dat levert nog
professionelere lessen op. Juf Willianne gaf afgelopen donderdag acrogym,
wat een paar prachtige foto’s opleverde.

Wat een geweldige
samenwerking.

Sinterklaas
Het duurt nog even, maar via de media zijn de eerste discussies over het Sinterklaasfeest al
weer losgebarsten. Om op tijd alles in orde te hebben, heeft de activiteitencommissie voor
de kinderen van groep 1 t/m 5 een aantal cadeaus uitgezocht, waar u als ouders uit kunt
kiezen.
In mijn kantoor kunt u uw keuze (1e, 2e en 3e) aangeven. Graag uiterlijk a.s. donderdag.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 kopen voor elkaar een cadeautje. Ze trekken daarvoor
een lootje. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.
Schoonmaak
Bij deze Regendruppel vindt u een rooster voor de extra schoonmaak van de school.
Uiteraard hebben wij een schoonmaakbedrijf, dat elke dag de dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden in onze school uitvoert. Helaas heeft onze schoonmaakster
beperkte tijd en werkzaamheden. Bijzondere schoonmaakwerkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld de ramen en de computers behoren niet tot de werkzaamheden van het
schoonmaakbedrijf. Als Regenboog hebben we al jaren de goede gewoonte, op drie
zaterdagochtenden in het jaar, de school een extra schoonmaakbeurt te geven. Alle ouders
komen dan gewapend met emmer en doekjes, stofzuigers e.d. de school poetsen. Het is dan
op maandagochtend fantastisch te starten in een heerlijk frisse school. Bij deze
Regendruppel vindt u het schoonmaakrooster voor het komende schooljaar. Natuurlijk kunt
u onderling ruilen als de aangegeven datum u, door wat voor omstandigheden, niet
uitkomt. Wilt u dit dan wel even doorgeven aan de contactpersoon. Naast lekker poetsen is
het ook nog eens een gezellig samenzijn met koffie en Blokzijler Brok.
Studiemiddag coöperatief leren
A.s. dinsdagmiddag heeft het team een studiemiddag over coöperatief leren. De kinderen
zijn deze middag vrij!!!!!
Jarig
De komende week zijn er geen verjaardagen te vieren.
Lief en leed
Afgelopen week was het best wel even schrikken toen Jan Mulder, vader van Matthijs, met
klachten plotseling vanaf zijn werk moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig
bleek er niet iets ernstigs aan de hand en mocht hij dezelfde avond nog naar huis. Wel is het
verstandig een poosje rust te nemen. We wensen Jan goede moed en beterschap!
Tot slot
Hartelijke groet en een prettig weekend, mede namens het team,
Betty Lok-Zelhorst (directeur)

