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Agenda
maandag

22 januari

dinsdag

23 januari

woensdag
vrijdag

weekopening, juf Annemieke
juf Willianne voor juf Liesbeth
toewijzingscommissie, juf Lok
IB-overleg, juf Frouk
Open Dag Vakcollege, vertrek 12.30 u.; terug: 16.00 u.
teamvergadering, 15.30 uur
directeurenberaad, juf Lok
studiedag directeurenberaad
Invaller groep 1/2 juf Hilde Koeslag

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Pak mijn hand. De verhalen zijn uit: Marcus 1: 29-45 en Marcus
2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast,
zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter
gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar
beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.
Hoofdluiscontrole
Helaas is er toch hoofdluis aangetroffen. De commissie heeft afgelopen woensdag een keer extra
gecontroleerd en gelukkig is daar verder niets aangetroffen. Op woensdag 31 januari is de volgende
(extra) controle. Wilt u ondertussen de haren van uw kind goed blijven controleren en het melden op
school als u hoofdluis constateert.
Omdat aan het eind van dit schooljaar een aantal luizenpluizers vertrekt, zijn we dringend op zoek
naar ouders die de hoofdluiscommissie willen versterken. Misschien niet het eerste karweitje
waaraan u denkt om iets te doen op school, maar het is van belang dat zeker deze commissie goed
bemand is. U kunt contact opnemen met Petra Bosma of juf Lok.

Studiedag team
Afgelopen woensdag hebben we ons weer gebogen over onze visie. Vanuit het visiestuk hebben we
een aantal kernwaarden geformuleerd: zelfstandigheid, zelfvertrouwen en saamhorigheid. Waarden
waar De Regenboog voor wil staan. Samen bespraken we hoe we deze kernwaarden concreet
handen en voeten kunnen geven. Er staan er al heel wat op papier. De komende tijd werken we dit
verder uit. Het is de bedoeling dit vervolgens met de kinderen te bespreken en daarna met u als
ouders. U hoort hier binnenkort meer over.
Open Dagen voorgezet onderwijs
De kinderen van groep 8 kwamen ontzettend enthousiast terug van Aeres (Groenhorst). De dieren,
het lassen, de gymzaal …… alles was geweldig. A.s. dinsdag gaat groep 8 naar het Vakcollege. Ze
vertrekken om half één en zijn zo rond vieren weer terug.
Website
Langzamerhand krijgt onze website weer meer inhoud. Dit dankzij het goede werk van Peter Paul
Frijlink. Heel fijn dat hij zich ontfermt over onze website. De Regendruppels zijn er te vinden en ook
de schoolgids 2017-2018 kunt u hier doorbladeren. De komende tijd zal de website steeds meer
gevuld worden.
Jarigen
Sven en Max B. zijn allebei woensdag jarig. We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en
wensen ze veel geluk toe in hun nieuwe levensjaar. Een heel fijne verjaardag!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

