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Agenda
zaterdag
26 mei
dinsdag t/m
vrijdag
dinsdag
29 mei
woensdag
30 mei
donderdag
maandag
woensdag
t/m vrijdag
donderdag

31 mei
4 juni
6 – 8 juni
7 juni

extra schoonmaakbeurt school, 9.30 u.
vierdaagse
workshop graffiti, unit 2, 9.45 u. Vertrek: 9.15 u.
juffendag (zie uitnodiging)
overdracht po-vo, juf Willianne
TSO-overleg
ouderavond
schoolkamp
schoolreis groepen 3 t/m 6
kleuters vrij

Godsdienst
De komende periode horen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze
verhalen verkennen is: Altijd hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die
gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar
ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan
echt altijd hetzelfde liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt
een gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in
het paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een

koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn
troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje?
Verkeersexamen
Onderstaand bericht kregen we van de politie Noordoostpolder:
De uitslag van het praktisch verkeersexamen is bekend. Van alle deelnemende leerlingen is
82% geslaagd. De leerlingen van De Regenboog deden dat veeeeel beter, want zij zijn
allemaal geslaagd. Felicitaties voor deze toppers, die samen heel weinig fouten maakten en
waarbij één controleur in de kantlijn schreef: ‘Wat doen deze kinderen het super!’. Dat
compliment wil ik de leerlingen niet onthouden. Ze kunnen trots zijn op zichzelf en elkaar.
Geweldig toch, zo’n bericht te krijgen!. Heel hartelijk gefeliciteerd Niek, Joshua, Max, Linda en
Rabeea.

Extra schoonmaakbeurt school
Morgen, 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.
Als aanvang staat 9.30 uur aangegeven, maar het wordt morgen een warme dag, dus al u kunt en
wilt, bent u ook al om 9.00 u. welkom.
Al jaren geven we de school regelmatig op een aantal zaterdagen een extra schoonmaakbeurt.
Sommige ouders hebben aangegeven dat de zaterdag niet altijd een geschikte dag is. Liever wordt
het op een avond gedaan. Het is fijn dat u dit aangeeft. We proberen volgend schooljaar rekening te
houden met de diverse wensen. Binnenkort hoort u hier meer over.

Workshop graffiti
Dinsdag gaan de kinderen van unit 2 voor een workshop naar het Cultuurbedrijf in
Emmeloord. Er heeft zich al een aantal ouders opgegeven te rijden, maar we hebben nog
niet genoeg vervoerplaatsen. Wie van u kan ook nog rijden?? U kunt u opgeven bij juf
Willianne: willianne.bosma@scpo-nop.nl of juf Liesbeth; liesbeth.coehoorn@scpo-nop.nl
Juffendag
Woensdag vieren alle juffen hun verjaardag. De kinderen hebben hiervoor vandaag een
uitnodiging meegekregen.
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 hebben de kinderen vandaag
meegekregen naar huis.

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 kleuters gaan dit jaar op donderdag 5 juli naar Monkeytown in Wolvega. De kosten
bedragen € 8,-- U kunt dit overmaken op het bovenstaande rekeningnr. o.v.v. schoolreis en
naam van uw kind.
Ouderavond
Het team is druk bezig de komende ouderavond voor te bereiden. We hopen maandagavond
4 juni veel ouders te kunnen begroeten. We beginnen om half 8.
Formatie volgend schooljaar.
Momenteel zijn we druk doende om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen.
Zodra er nieuws is hoort u meer.
Vierdaagse
Dinsdag begint de vierdaagse. Fijn dat er kinderen meelopen van De Regenboog. Jammer dat
het er best wel wat meer zouden mogen zijn. We wensen de lopers en begeleiders veel
wandelplezier.
Jarigen
Maandag, 28 mei, is Michael jarig. Hij wordt 5 jaar. Michael van harte gefeliciteerd en fijne
dag en heel veel plezier en geluk in je 6e levensjaar.
Tot slot
Een goed weekend gewenst.
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

