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Agenda
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

3 febr.
4 febr.
5 febr.
6 febr.

Poppentheater Inkipinki, 14.00 uur, Creilerpad, 17
weekopening, juf Annemieke
typen
overleg TSO, 13.00 uur
schoonmaakavond

Godsdienst
We gaan verder met de verhalen uit het Johannes evangelie. Het thema voor de volgende week
is: Kan ik jou helpen? De verhalen komen uit: Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man
bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange
dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor
mensen doet.

Welkom
Liza de Graaf is vier jaar geworden. We heten haar van harte welkom, evenals haar ouders, Jeffry
en Carien. We wensen je een heel fijne en leerzame tijd op onze school, Liza. We hopen dat jullie
je snel thuis zult voelen op De Regenboog. Welkom!!
Helaas
Afgelopen woensdag mocht Roselinde met nog heel veel andere kinderen uit
de Noordoostpolder, strijden om een plek in de regionale finale van de
Voorleeswedstrijd. Ze heeft prachtig gelezen, maar helaas zit ze niet bij de zes
finalisten. Natuurlijk jammer, voor met name Roselinde, maar wij vinden haar
een echte voorleeskei!! Bedankt, Roselinde dat je onze school wilde
vertegenwoordigen!

Bezoek bibliotheek
De kinderen van groep 3 zijn
afgelopen maandagmiddag
naar de bibliotheek in
Emmeloord geweest. Het was
een boeiende en leerzame
middag. De kinderen hebben
ervaring opgedaan met verschillende soorten boeken.
Ook hebben ze een aantal verhalen gelezen en
speelden ze een spel waarbij ze goed moesten letten
op de pictogrammen op de rug van de boeken. De
kinderen hebben geleerd hoe je een boek kan vinden dat echt past bij hun interesse(s). Hierdoor
wordt het leesplezier vergroot. (Groot)ouders die mee zijn geweest, heel erg bedankt!
Op school beschikken wij ook over een uitgebreide bibliotheek.
Deze is te vinden in de hal van de Fondali. Op maandag-, dinsdagen vrijdagmiddag is deze bibliotheek geopend. Kinderen kunnen
dan (onder toezicht van een ouder) tot 15:15 uur een boek
uitzoeken om thuis te lezen. Dit is helemaal gratis en wordt
bijgehouden d.m.v.
een scansysteem op
naam van de leerling.
Mocht uw kind ook
eens een boek willen
lenen uit de
bibliotheek in
Emmeloord, dat kan!
Alle kinderen op onze school hebben een
bibliotheekpasje gekregen waarmee ze in de grote
bibliotheek in Emmeloord gratis boeken mogen
lenen.
Veel leesplezier!

Nationale Voorleesdagen
Vanaf 23 januari tot 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen.
Afgelopen week hebben we hier met name bij de kleuters aandacht
aan geschonken. Verschillende ouder, meneer Boon en juf Lok
kwamen voorlezen. Wat prachtig al die aandachtige snoetjes te zien.
Ook plakten de kleuters Harry, de hoofdpersoon, van het boek dat
deze keer centraal stond tijdens de Voorleesdagen. Heel hartelijk
bedankt!!

BOS
Als Samenwoonschool vinden we het erg belangrijk dat kinderen betrokken
zijn bij de natuur. Ook willen we stimuleren dat kinderen leren in en van de
natuur. Daarom gaan we dit schooljaar van start met het opnieuw inrichten
van het bos en de ruimte rondom school. We doen dit als scholen samen
met IVN Flevoland. We noemen dit project BOS. Wie wordt hier ook
enthousiast van? We zijn op zoek naar een aantal ouders die op
donderdagavond 7 maart mee willen denken over de plannen en de
uitvoering hiervan. U kunt zich aanmelden bij juf Miriam. Kom even langs of mail:
m.volken@aves.nl
Schoonmaak
A.s. woensdag is de eerste schoonmaakavond. De volgende
personen staan op het rooster:
Ouder/verzorger van: Nora en Lissa Frankema, Roselinde Knegt,
Lisanne Pilat, Joshua Eelderink, Savannah Keijzer, Joanne van
Valkenburg, Esmee Frijlink, Hidde Visser, Noaz en Amy Schenk en
Anton van Zanten
Contactpersonen: Henriétte Koopmans en Gerda Groenewold
Het is fijn als u uw eigen schoonmaakspullen wilt meenemen.
Schoonmaakmiddelen zijn op school aanwezig. Misschien is er nog
iemand die een extra stofzuiger kan meenemen. We beginnen om 19.00 uur.
Veranderingen in de planning
I.v.m. de vele feestelijkheden tijdens de feestweek, hebben we (Fondali en De Regenboog)
besloten de feest- en afscheidsavonden te verplaatsen naar de laatste schoolweek. Voor de
Regenboog betekent dit, dat de feestavond voor de hele school (alle kinderen en ouders)
verplaatst wordt naar woensdag 10 juli en de afscheidsavond voor de kinderen en ouders van
groep 8 naar donderdag 11 juli. Zo kan iedereen van alle festiviteiten genieten.
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!!
Volgende week zijn Nora en Marit jarig. Alvast een heel fijne verjaardag
gewenst! Heel veel geluk en plezier in je nieuwe levensjaar.

Hartelijke groet en een fijn weekend, Betty Lok-Zelhorst

