+

REGENDRUPPEL
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

de.regenboog@scpo-nop.nl
Jaargang 28, nr. 29
20 april 2018

Agenda
maandag

23 april

woensdag

25 april

donderdag
vrijdag

26 april
27 april – 13 mei

weekopening, juf Lok
overleg met Gynzy (i-pads)
SWS-directieoverleg, 9.00 uur
POVO-bijeenkomst, besturen en projectgroep, 10.30 uur
presentatie project ‘Mondriaan’, 17.00 -18.00 uur
meivakantie

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Ik weet het niet
De verhalen komen uit: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem
horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel
terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.
Schoolvoetbal
Beide jongensteams hebben afgelopen woensdag lekker gevoetbald. Er werd gewonnen,
verloren en gelijkgespeeld in de poulewedstrijden. Deze keer werden de halve finales niet
bereikt, maar de jongens hebben heerlijk mee kunnen doen. Iedereen die zich op wat voor
wijze dan ook heeft ingezet voor het mogelijk maken van deelname aan het schoolvoetbal,
willen we héél hartelijk bedanken. Fijn dat u kon helpen!!
Centrale Eindtoets
Dinsdag, woensdag en donderdag bogen de kinderen van groep 8 zich over de Centrale
Eindtoets. Toch altijd een spannend gebeuren. Al is het schooladvies gegeven, is het toch
belangrijk te laten zien dat het advies terecht is. Joshua, Linda, Niek en Max hebben hun
beste beentje voorgezet. Er is altijd een speciale sfeer tijdens de toets. Kauwgom mag en
tijdens de toets krijgen de kinderen een lekker kopje thee met iets lekkers. Een gezonde
spanning, die zorgt voor een optimaal resultaat. Nu wachten op de uitslag! Toch ook een
spannend moment, voor de kinderen alsook voor de leerkrachten.

Koningsspelen
Helaas was ik er niet bij, maar volgens iedereen en de Stentor waren de Koningsspelen een
groot succes. Er staat zelfs een filmpje op internet (de Stentor) van onze Koningsspelen. Ook
de foto van Nora laat zien dat er fanatiek gesport werd. Alle ouders die hebben geholpen
tijdens de spelen en met de Koningslunch: Heel hartelijk bedankt!! Fijn dat we altijd een
beroep op u kunnen doen.
Project: Mondriaan
De laatste weken zijn we in alle units en groepen van beide scholen druk geweest met het
project. A.s. donderdag kunt u het resultaat zien. U bent van harte welkom tijdens de
presentatie van 17.00 uur tot 18.00 uur. Tot donderdag!!
Jarigen
A.s. donderdag is Riekelt jarig. Hij wordt dan 10 jaar. Een kroonjaar. Alvast van harte
gefeliciteerd, Riekelt en een heel fijne verjaardag.
Tot slot
Vrijdag is het Koningsdag. We zijn dan vrij. Donderdag is onze laatste schooldag voor de
meivakantie. Een korte werkweek dus voor de meesten onder ons. Een goede week
gewenst!!
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

