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Agenda
maandag

16 april

dinsdag
di. t/m do.
woensdag

17 april
17 t/m 19 april
18 april

donderdag

19 april

vrijdag

20 april

bezoek jeugdverpleegkundige, groep 2
weekopening, juf Roos
IB-overleg met IB-ers Avez, juf Frouk
Centrale Eindtoets
voetbaltoernooi 11-tallen, zie bijlage
kinderen lunchen op school, vertrek 12.15 u.
juf Lok afwezig vanaf, 10.30 u.
(vervanging; juf Margreet de Vries)
lln. bespreking
Koningsspelen
Alle kinderen om twee uur uit!!!

Godsdienst
Weet wat je doet!, is het thema voor de komende week. De verhalen zijn uit:
1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een
bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een
beeld valt om, mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet
wat je doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het
toch.
Schoolvoetbal
Wat knap van de jongens- en meisjeszeventallen. Beide teams werden winnaar van de poule
en mochten dus de halve finale spelen. Best spannend. De halve finale bij de meisjes moest
zelfs beslist worden door het nemen van penalty’s. Beide teams kwamen in de troostfinale
terecht en werden allebei vierde. Een mooi resultaat. De voetballers mochten twee bekers
mee naar Creil nemen. We zijn trots op onze voetballers!! En op onze begeleiders!!!
Heel hartelijk dank!!!

A.s. woensdag zijn de 11-tallen aan de beurt. Omdat elke school een team mag leveren,
kunnen we vanuit Creil twee gemengde teams laten meespelen. Gelukkig hebben zich op het
laatste moment genoeg leiders en rijders aangemeld. Fantastisch!! Bedankt!!
We vertrekken al om 12.15 u. vanuit Creil. Vooraf lunchen we op school. Dus broodjes en
drinken voor de lunch meenemen naar school. Ook tijdens de wedstrijden is wat extra
drinken en eten wel lekker. We wensen de jongens veel succes!!
Onderzoek GGZ
Morgen komt de jeugdverpleegkundige op school voor de kinderen van groep 2. Als ouders
hebt u hier thuis een uitnodiging voor ontvangen. De gesprekken vinden plaats in de
personeelskamer.
Centrale Eindtoets
Dinsdag, woensdag en donderdag buigen zich weer heel veel kinderen over de Centrale
eindtoets. Ook op De Regenboog. De afgelopen weken hebben de kinderen kennisgemaakt
met de vraagstelling in de toets en hebben ze daarmee geoefend. Het lijkt erop dat ze er
klaar voor zijn. Drie ochtenden achter elkaar toetsen vergt veel van de kinderen. Het is
verstandig goed uitgerust aan de toets te beginnen. Heel zenuwachtig zijn is helemaal niet
nodig, maar een beetje spanning scherpt de hersenen. Een kauwgummetje is goed voor de
concentratie, dus deze ochtenden is kauwgum voor de kinderen van groep 8 toegestaan. De
pauze is gelijk aan de normale pauze. We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes.
Het is bewonderingswaardig hoe serieus Joshua, Niek, Max en Linda nu al omgaan met deze
toets. Geweldig!! We gaan ervoor!!! Succes!!
Koningsspelen
Vrijdag zijn de Koningsspelen. De groepen 1 en 2 doen spelletjes rondom de school, terwijl
groep 3 t/m 8 gaat sporten rondom in de sporthal, het tennisveld en het voetbalveld. Na
afloop sluiten we dag af met een Koningslunch. Alle kinderen zijn om twee uur uit. We zijn
nog op zoek naar begeleiding, zowel bij de kleuters als bij de oudere kinderen. U kunt zich
opgeven bij de leerkrachten. Ook hangen er intekenlijsten bij de lokalen. Het is fijn dat er al
wat namen op staan.
Jarigen
Geen jarigen de aankomende week
Tot slot
Een late Regendruppel. Iedereen een goede (werk) week gewenst!!

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

