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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag

21 mei
22 mei
23 mei

donderdag
zaterdag
dinsdag t/m
vrijdag
dinsdag
woensdag
maandag
woensdag
t/m vrijdag
donderdag

24 mei
26 mei

Tweede Pinksterdag, vrij
start Entreetoets, groep 7
vergadering Passend Onderwijs, 9.00u. juf Lok
ICT-studiebijeenkomst, 13.00 uur, team
vergadering Kindcentrum Creil
extra schoonmaakbeurt school, 9.30 u.
vierdaagse

29 mei
30 mei
4 juni
6 – 8 juni

workshop graffiti, unit 2, 9.45 u
juffendag
ouderavond
schoolkamp

7 juni

schoolreis groepen 3 t/m 6
kleuters vrij

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Wie is de koning?
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning zou
verwachten: hij danst met de profeten. Dit is de koning die God heeft uitgekozen. De
verhalen zijn uit: 1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27

Verkeersexamen
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan het praktisch
verkeersexamen in Emmeloord. Maandag hebben we geoefend en dinsdag moest het echt
gebeuren. De kinderen waren erg gemotiveerd. De uitslag is helaas nog niet binnen. Wat
was het ontzettend fijn dat de opa van Max ons maandag kon brengen naar Emmeloord.
Heel hartelijk bedankt!! Dinsdag gingen we op de fiets naar Emmeloord. Ook dat ging prima.
De dorpsschoonmaak
Gewapend met
handschoenen, grijpers
en plastic zakken
gingen de kinderen van
de hele
Samenwoonschool
donderdag op pad om
het dorp vrij te maken
van allerlei zwerfvuil.
De kinderen namen
hun taak erg serieus.
Minutieus werd er
gezocht. Heel fijn! Er
werd zo’n 60 kilo afval verzameld. De kinderen
mochten voorafgaande aan de weging het aantal
kilo’s raden. Van onze school was Tessa met 59 kg.
de winnaar. Ze ontving van de voorzitter van
Dorpsbelang een waardebon.

Extra schoonmaakbeurt school
Volgende week zaterdag, 26 mei, gaat er weer gepoetst worden in de school. Al weer voor
de laatste keer dit schooljaar. De volgende ouders staan voor zaterdag 26 mei op het
rooster: een ouder van Chantal Nikkels, Marit en Ninthe Vermaas. Jasmijn en Ryanne Koopmans,
Sven en Esmey Kramer, Nora en Lissa Frankema, Noaz en Amy Schenk, Anton van Zanten, Max Baas,
Joanne van Valkenburg en Esmee Frijlink

Schoolreis en schoolkamp
Donderdag 7 juni gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreis. Dit jaar reist de
bus af naar Appelscha, naar attractiepark ‘Duinenzathe’. De kosten voor deze schoolreis
bedragen € 35,00.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan dit jaar op schoolkamp naar Kampen. We verblijven op
het terrein van de kanovereniging. De kosten hiervoor bedragen € 75,00. De speciale
schoolkampbrief sturen we dit weekend per mail.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80
t.n.v. De Regenboog o.v.v. schoolkamp/schoolreis en naam van kind(eren)
De kleuters zijn donderdag 7 juni vrij.
De bestemming van het kleuterreisje is nog niet bekend. Daar hoort u binnenkort meer over.

Ouderavond
Door diverse omstandigheden wordt de ouderavond niet op maandag 28 mei, maar op
maandag 4 juni gehouden.
Juf Liesbeth
Misschien hebt u in de wandelgangen al iets gehoord, maar juf Liesbeth gaat aan het einde
van het schooljaar afscheid nemen van de Regenboog. Ruim tien jaar heeft juf Liesbeth op
onze school gewerkt. Het zal dus best wennen zijn voor haar, maar ook voor ons. Juf
Liesbeth gaat vanuit de invalpool van de SCPO werken op verschillende scholen van de
stichting.
Momenteel zijn we op stichtingsniveau in overleg over een nieuwe leerkracht. Daarnaast
mogen we in het kader van de werkdrukverlaging nog iemand benoemen. Als er meer
bekend is, hoort u hier meer over.
Een berichtje van de vierdaagse-commissie
Van 29 mei t/m 1 juni wordt de vierdaagse gelopen in Creil. Alle kinderen hebben al een
uitnodiging meegekregen. Groep 1 en 2 kan vrijdags gratis meelopen met de ronde door het
dorp. Op het opgaveformulier staat een fout. Donderdag gaat de 5 km naar het bos en zijn er
rijders nodig. De 10 km gaat op dinsdag naar het bos. Op het opgaveformulier staat dit
precies andersom. Als u zich heeft opgegeven als rijder dan gelden bovenstaande dagen. Wilt
u uiterlijk dinsdag a.s. de opgaveformulieren op school inleveren.
Jarigen
Afgelopen dinsdag was Ruben van den Brandhof jarig en tweede Pinksterdag viert Irene haar
verjaardag. Ze hebben beide al getrakteerd op school. Van harte gefeliciteerd Ruben en
Irene. We wensen jullie veel plezier en geluk in je nieuwe levensjaar.
Tot slot
Een goed Pinksterweekend gewenst,
met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

