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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag

19 maart
20 maart
21 maart

donderdag

22 maart

weekopening, juf Liesbeth
diplomering juf Willianne (bewegingsonderwijs)
Open Dag
teamvergadering
formatiebespreking, 16.00 u. juf Lok

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Waar hoop je op? De verhalen komen uit
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is
niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’
Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je
doe? Waar hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe.
Waar hopen zij op?
Theatervoorstelling Foei
Naar een echt theater in een echte theaterstoel. Dat is toch geweldig om mee te maken. De
kinderen van unit 1b genoten afgelopen week van de voorstelling Foei in het Voorhuys. Fijn
dat ook hier ouders en een grootouder bereid waren, mee te gaan. Heel hartelijk bedankt!!
Staking
Wat was het goed met zoveel collega’s van beide onderwijsstichtingen SCPO en Aves
woensdag bij de Poldertoren zichtbaar te maken dat wij als onderwijsmensen HART hebben
voor het onderwijs. De dressCODE was rood, om aan te geven dat het ons menens is. Deze

ludieke actie was HARTverwarmend.

Paddentrek
Al regende het soms best even hard, het
deerde kinderen niet. Er werden 450

padden, kikkers en salamanders overgezet. Fantastisch! De begeleidende ouders bedanken
we hartelijk!
De ‘dit ben ik’-kist
In unit 1b zijn we deze vrijdag begonnen met de ‘dit ben ik’-kist. Juf Roos heeft als eerste
haar kist aan de leerlingen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de leerlingen om de beurt
de kist mee naar huis nemen. Elke woensdag gaat de kist met één leerling mee naar huis.
Hij/zij stopt enkele spullen in de kist die iets vertellen over hem/haar. Bijvoorbeeld de
verpakking van zijn/haar favoriete eten of het voetbalshirt van zijn/haar favoriete
voetbalspeler, etc. In de kist moeten in ieder geval vijf spulletjes komen maar er mogen niet
meer dan tien spulletjes in de kist. Op vrijdag neemt de leerling de kist dan weer mee naar
school en presenteert hij/zij zijn/haar kist aan de andere leerlingen. De spulletjes krijgen
daarna een mooie plek in de klas. Ouders en andere leerlingen van school mogen natuurlijk
komen kijken naar de ‘dit ben ik’-tafel. De andere kinderen in de klas bedenken na de
presentatie een compliment voor de presenterende leerling. Hier maken we een
complimenten zon van. Deze leerling is dan het zonnetje van de week.
Kom gerust eens kijken in de klas!
Ook voor vragen mag u gerust even contact opnemen met juf Roos.

Open Dag
A.s. woensdag is het Open Dag. We leggen de rode loper uit voor mogelijk nieuwe leerlingen
en hun ouders. Zegt het voort!!!!!!!
Wilt u als ouders ook even een kijkje nemen in de school, dan is daar ook de gelegenheid
voor. Het is wel prettig vooraf te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u dit
even doorgeven.
We hopen op een goede dag, met hopelijk heel veel nieuwe ouders!!
Als u zelf nog een kind heeft dat voor 1 oktober 2018 vier wordt, zou het prettig zijn uw kind
alvast aan te melden, zodat we bij de formatiebesprekingen, die volgende week beginnen,
hier rekening mee kunnen houden. Een aanmeldingsformulier kunt u bij juf Lok verkrijgen.
Diplomering juf Willianne
A.s. dinsdag krijgt juf Willianne haar diploma voor het met succes afronden van de opleiding
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. We zijn ontzettend trots op haar. Twee jaren hard
studeren wordt nu beloond. We wensen juf Willianne a.s. dinsdag een fijne avond.
Ouderbijdrage
Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage inmiddels overgemaakt. Bedankt!! Nu de rest
nog.
Per leerling is de bijdrage € 17,50. Kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen, betalen
€ 8,75.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80
t.n.v. De Regenboog o.v.v. Ouderbijdrage 2016-2017 + naam leerling(en) en groep.
Alvast hartelijk dank!!
Jarigen
Vrijdag is Ryanne jarig. Ze wordt dan al weer 8 jaar. Van harte gefeliciteerde, Ryanne. Een
heel fijne dag!!!

Tot slot
Een goed weekend gewenst,
met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

OPEN DAG
Woensdag 21 maart
8.30 uur – 11.30 uur

WELKOM!!!!

