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Agenda
maandag

21 jan.

woensdag

23 jan.

donderdag
maandag
dinsdag

24 jan.
28 jan.
29 jan.

weekopening, juf Lok
typen
werkgroep Kindcentrum, 19.00 u.
Bezoek van het team aan de NOT (Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling), Kinderen om 11 uur vrij!
Groep 8 naar Zuyderzee Lyceum, vertrek 8 uur.
Groep 8 naar Bonifatius Mavo, vertrek half negen
Groep 8 naar Emelwerda College, vertrek half negen

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: De dag van je leven
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen
besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen
opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op
raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog. De
verhalen zijn uit: Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Nieuwe stichting – nieuw mailadres
Het lijkt erop dat nog niet iedereen de Regendruppel vanaf het nieuwe schoolmailadres
ontvangt. Na het verzenden van de vorige Regendruppel kreeg ik later een terugmelding
dat veel -hotmail.com, -live.nl, msn.com, - outlook.com adressen de schoolmail (cbsde
regenboog@aves.nl) weigerden vanwege beveiligings- of beleidsinstellingen. De mail lijkt
ook niet altijd terecht te komen in de ongewenste mail, maar wordt gewoon geweigerd.
Daarom krijgt het oudste kind van het gezin vandaag een papieren versie van deze
Regendruppel en ook van die van vorige week mee naar huis. Tevens probeer ik de
Regendruppel via de mail te versturen. Wilt u a.u.b. controleren of u deze mail hebt
ontvangen (postvak in en ook spam/ongewenste mail). Is dit niet het geval wilt u dan een
mail sturen naar cbsderegenboog@aves.nl. Hopelijk herkent uw mailbox de volgende keer
de schoolmail dan wel. Heel hartelijk bedankt alvast!

Cito M-toetsen
Deze week is in sommige groepen al een voorzichtige start gemaakt met de
leerlingvolgtoetsen van Cito. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die twee keer per jaar
worden afgenomen (jan./feb. en juni) Deze toetsen geven een goed beeld van de
ontwikkeling van uw kind op verschillende vakgebieden: rekenen, technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en woordenschat. De resultaten worden afgezet tegen het
landelijk gemiddelde. Ze geven dus tevens een beeld van het niveau van de groep en de
school. De toetsen helpen ons, naast de methode toetsen, het onderwijsaanbod nog beter
af te stemmen op de behoefte van de kinderen.
Sommige toetsen vergen nogal wat concentratie. Het is prettig als de kinderen goed
uitgerust aan de toetsen kunnen werken. We beperken de afnamemomenten tot de
ochtend.
Ouderbijdrage
Vanaf nu kunt u weer de jaarlijkse ouderbijdrage overmaken. Van de ouderbijdrage
worden o.a. de uitgaven rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen e.d. bekostigd.
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 208-2019 + naam leerling(en) en groep.
Alvast hartelijk dank!!
Bezoek vervolgonderwijs groep 8
Gisteren zijn de kinderen van groep 8 voor een kennismakingsbezoek naar Aeres geweest.
Vol verhalen kwamen ze terug. Met name het bezoek aan de konijnen had veel indruk
gemaakt: een ontzettend grote Vlaamse reus en een héél zachte albino. Judith en Miranda
heel hartelijk bedankt voor het rijden en begeleiden.
Het volgende bezoek is volgende week donderdag aan het Zuyderzee Lyceuam. Fijn dat
zich genoeg ouders hebben opgegeven om te rijden dan. Voor het bezoek aan de
Bonifatius Mavo zijn we nog op zoek naar één ouder.
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.
Alvast bedankt, Juf Roos en juf Annemieke
Max wordt donderdag alweer 7 jaar. Van harte gefeliciteerd Max,
een heel fijne verjaardag gewenst!!

Hartelijke groet en een fijn weekend, Betty Lok-Zelhorst

