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Agenda
maandag

28 jan.

dinsdag

29 jan.

woensdag

30 jan.

donderdag

31 jan.

weekopening, juf Annemieke
groep 8 naar Bonifatius Mavo, vertrek half negen
bezoek bibliotheek groep 3, vertrek 13.10 u.
groep 8 naar Emelwerda College, vertrek half negen
IB-overleg, juf Frouk
vergadering stuurgroep Kindcentrum
voorrondes NOP, Roselinde
teamvergadering
vergadering BHV-s SWS, juf Roos en juf Annemieke
SWS-vergadering: inrichting bos/plein
Annet aanwezig

Godsdienst
We gaan verder met de verhalen uit het Johannes evangelie.
Het thema is: Jezus wijst naar God
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus
stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem
over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over
het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil. Johannes 2: 13-25,
3: 1-21 en 4: 1-26
Nieuwe stichting – nieuw mailadres
Gezien de reacties, lijkt het erop dat de meeste van u de Regendruppel ook via de mail
hebben ontvangen. We proberen het vandaag weer.

Even doen!!! Neem een kijkje op de website van de nieuwe stichting. Heel bekend!!

Spannend !
A.s. woensdag is het een heel spannende dag voor onze
voorleeskampioen Roselinde. Ze doet dan mee aan de
voorrondes voor voorleeskampioen van de
Noordoostpolder. De eenentwintig voorlezers lezen in
groepjes van 4 /5 hun fragment. Een jury kiest uit deze
kandidaten een zestal dat in de Noordoostpolderfinale gaat
strijden om twee plaatsen. Deze twee kinderen mogen dan
meedoen aan de provinciale finale. We wensen Roselinde
veel succes. Helaas mogen er deze keer maar een paar
kinderen mee om Roselinde aan te moedigen. We leven
natuurlijk heel erg mee. Zet ‘em op, Roselinde! Je kunt het!!

Bezoek aan de bibliotheek
Op maandag 28 januari gaan de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan
de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord. Ze vertrekken om 13:10 uur van
school. Fijn dat er genoeg ouders zich hebben opgegeven om te rijden.

Bezoek vervolgonderwijs groep 8
Na deze week een bezoek aan het Zuyderzee Lyceum te hebben gebracht, gaan de kinderen
van groep 8 volgende week nog op bezoek bij de Bonifatius Mavo en tot slot bij het
Emelwerda College.
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.)

Ouderbijdrage
We vragen u weer de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken. 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!!

Schoolschoonmaak
In de bijlage vindt u het rooster voor de extra
schoolschoonmaak. Al jaren zorgt u als ouders ervoor dat
zo’n vier keer per jaar extra schoonmaakwerkzaamheden
verricht worden in en rond (de ramen) de school. Altijd
was het na zo’n poetszaterdagochtend, fantastisch om
maandagochtend in school te komen. We vinden het
geweldig dat u zich elke keer weer wilt inzetten voor een
schone school. O.a. door uw hulp ziet onze school er, in
vergelijking met andere scholen, wezenlijk netter uit. We
beseffen dat we een beroep doen op uw vrije tijd, maar
denken dat een gezonde schone omgeving voor uw kind dit waard is. Van overheidswege
krijgen we een vergoeding voor schoonmaakkosten. Met deze vergoeding betalen we het
schoonmaakbedrijf, die daarvoor de school dagelijks kan schoonhouden. Voor de extra
werkzaamheden doen we een beroep op u. Daarvoor is een lijst opgesteld, zodat iedereen
maar 1x per jaar aan de beurt is. De werkzaamheden staan onder leiding van de
activiteitencommissie. Vorige schooljaren is er enthousiast gewerkt en het was bovendien
nog erg gezellig ook. We hopen ook dit jaar hierop! Alvast bedankt! Dit schooljaar zijn er, op
verzoek, twee schoonmaakavonden en één schoonmaakochtend ( op zaterdag), buiten de
jaarlijkse schoonmaakavond aan het eind van het schooljaar. Sommige ouders hebben aan
het begin van het schooljaar een voorkeur aangegeven. Het kan zijn dat u niet dat de dag niet
aan uw voorkeur voldoet, maar u bent vrij te ruilen. Wilt u dit dan wel even doorgeven aan
de begeleidende ouders van de activiteitencommissie.
Vierdaagse
Van de vierdaagsecommissie kregen we bericht dat niet zoals eerder was gemeld en ook op
de jaarplanner is overgenomen, de vierdaagse gehouden wordt op 20 t/m 24 mei, maar
plaatsvindt van 21 t/m 25 mei.

Geen jarigen deze week

Hartelijke groet en een fijn weekend, Betty Lok-Zelhorst

