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Agenda
maandag

14 jan.

woensdag

16 jan.

donderdag
vrijdag

17 jan.
18 jan.

weekopening, juf Annemieke
typen
SWS-overleg
teamvergadering
bezoek Aeres, groep 8: vertrek 8.00 u.
feestavond alle Aves-medewerkers

Godsdienst
De komende tijd gaan we verhalen horen uit het evangelie van Johannes. Het thema voor
volgende week is: Een boek over Jezus. Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over
hem vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen?
Johannes denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de
wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.
Welkom
Al weer mogen we een nieuwe leerling begroeten. Jurre Loeters kwam afgelopen
maandag een beetje bedeesd de groep binnen, maar intussen is hij al aardig gewend. We
vinden het fijn, Jurre, dat je er bent en wensen je een heel fijne en leerzame tijd op De
Regenboog. Ook heten we de ouders van Jurre, Maartje en Peter, van harte welkom. We
hopen dat jullie je ook snel thuis zullen voelen binnen de Regenbooggemeenschap.
Nieuwe stichting – nieuw mailadres
Vorige week werd de Regendruppel voor het eerst verstuurd vanaf ons nieuwe mailadres.
Bij sommige van u is deze mail in de ongewenste mail beland en wellicht zal dit nu ook
weer gebeuren. Daarom een verzoek: Wilt u anderen erop wijzen dat er wel een
Regendruppel verstuurd is. Heel fijn dat een aantal ouders dit al heeft gedaan. Bedankt!!

Hoofdluiscontrole
Bij de reguliere hoofdluiscontrole zijn gelukkig geen kriebelbeestjes gevonden.
Juf Willianne en Elin
Wat was het leuk dat juf Willianne met Elin en haar moeder (drie generaties) op bezoek
kwamen. De kleine Elin gedroeg zich voorbeeldig. Het leek er zelfs een klein beetje op dat
ze ons toelachte. Juf Willianne was erg blij met het cadeau. Een prachtig houten
poppenwagentje. Sommige kinderen hadden een mooie tekening voor de juf gemaakt en
anderen hadden zelf een cadeautje meegenomen. Het was een gezellig uurtje zo samen.
De juf trakteerde ook nog op lekkere koekjes met muisjes. (zie foto’s hieronder)

Bezoek vervolgonderwijs groep 8
Het worden drukke weken voor de kinderen van groep 8. Ze gaan naar de Open Dagen van
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Er heeft zich al een aantal ouders
opgegeven te rijden en te begeleiden. Voor het bezoek aan de Bonifatius Mavo, het
Zuyderzee Lyceum en Aeres zijn nog auto´s (rijders) nodig.
Donderdag 17 januari: Aeres 8.30 -10.30 (vertrek 8.00 u.)
Donderdag 24 januari: Zuyderzee Lyceum 8.30 -11.30 u. (vertrek 8.00 u.)
Maandag 28 januari: Bonifatius Mavo 9.00 – 11.30 u. (vertrek 8.30 u.)
Dinsdag 29 januari: Emelwerda College 9.00 – 11.30 u. (vertrek 8.30 u.)

Bezoek aan de bibliotheek
Op maandag 28 januari gaan de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan de
FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord. Om in Emmeloord te komen zijn wij op zoek naar
ouders die willen rijden. We vertrekken om 13:10 uur van school. Wie wil ons brengen?
r.kasper@aves.nl of geef het even aan mij door.
Afgelopen week heeft u hierover al een brief ontvangen.
Alvast bedankt,
Juf Roos en juf Annemieke

Dinsdag wordt Gebrand 12 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en
een heel fijne dag gewenst!!

In de bijlage vindt u een flyer over de interkerkelijke dorpsvieringen.

De i-pads zijn in gebruik genomen

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

