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Agenda
maandag

11 febr.

weekopening, juf Lok
typen

dinsdag

12 febr.

juf Frouk aanwezig i.p.v. donderdag

woensdag
donderdag
vrijdag

13 febr.
14 febr.
15 febr.

maandag –
vrijdag
woensdag

18 – 22
febr.
27 febr.

congres Passend Onderwijs, juf Lok
juf Miriam afwezig; juf Gerjanneke vervangt haar
studiedag Passend Onderwijs Aves, juf Frouk en juf Lok
juf Roos afwezig i.v.m. verhuizing; vervanging juf Hilde Koeslag
juf Roos afwezig i.v.m. verhuizing; vervanging juf Hilde Koeslag
start voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

donderdag

28 febr.

hoofdluiscontrole
kind-ouder-leerkracht gesprekken. 13.10 u. 17.30 u. groep 1 t/m 7
verwijzingsgesprekken VO, groep 8 (zie rooster)
kind-ouder-leerkracht gesprekken: 15.20 u. – 17.30 u.
en 18.30 u. – 20.00 u.

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Onveilig. De verhalen komen uit Johannes 6: 16-21, 7: 1-17
en 8: 1-11 In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De
leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op
overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt
Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.
Schoonmaak
A.s. woensdag was de eerste schoonmaakavond.
Wat werd er hard gewerkt en wat is de school weer heerlijk schoon. Heel hartelijk
bedankt voor de hulp en de gezelligheid.

Kind- ouder – leerkracht gesprekken.
De toetsen zijn achter de rug De helft van het schooljaar zit erop. Tijd voor evaluatie en nieuwe
doelen/afspraken. Op woensdagmiddag 27 en donderdagmiddag en -avond 28 februari zijn de kind –
ouder - leerkracht gesprekken. Volgende week vrijdag krijgt u met de Regendruppel het rooster mee. U
kunt per mail: cbsderegenboog@aves.nl aangeven wanneer u beslist niet kunt. Met het maken van het
rooster houden we hier dan rekening mee.

Verwijsgesprekken VO
Woensdagavond 27 februari zijn de verwijsgesprekken VO met de kinderen van groep 8 en hun
ouders. Van overheidswege is bepaald dat de basisschool voor 1 maart een bindend advies voor het
VO aan de ouders kenbaar moet maken. In augustus zijn al de voorlopige adviesgesprekken gevoerd
en afspraken gemaakt. Tijdens de definitieve adviesgesprekken spreken we samen over het beste
advies. Als school vinden we het belangrijk dat we ons daar allemaal (kind, ouder en leerkracht) in
kunnen vinden. De geschiedenis leert dat we eigenlijk altijd op één lijn liggen. Het schooladvies is
leidend; de schoolkeuze is aan de ouders. Tijdens het gesprek vullen we samen het
aanmeldingsformulier in. Zie rooster aan het eind van de Regendruppel.
Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al overgemaakt. Heel fijn! 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!!
Veranderingen in de planning
I.v.m. de feestweek in Creil is de feestelijke ouderavond voor alle kinderen en ouders verplaatst
naar woensdag 10 juli en de afscheidsavond van groep 8 naar donderdag 11 juli. De voor
maandag 8 juli geplande schoonmaakavond gaat niet door i.v.m. de musicaluitvoering van
Fondali.
Persoonlijk
In de Regendruppel treft u zelden een stukje aan over mijzelf. Toch wil ik deze keer een
uitzondering maken, te meer omdat alle kinderen zo geweldig hebben meegeleefd de laatste
weken. Afgelopen zondag werd Teije Joachim geboren. Teije is ons eerste kleinkind, zoon van
onze zoon Frederik en zijn vrouw Jotte. Woorden schieten tekort. We zijn ontroerd en geweldig
blij met dit wonder van leven. Teije is een Friese naam en betekent: Geschenk van God!
A.s. zaterdag 9 februari wordt Roselinde twaalf jaar en donderdag 14
februari wordt Sophie K. al weer vijf. We feliciteren beide meisjes van
harte met hun verjaardag en wensen ze een heel fijne dag en een heel
gelukkig nieuw levensjaar!

Hartelijke groet en een fijn weekend, Betty Lok-Zelhorst

Verwijsgesprekken
woensdag 27 februari 2019
18.30 u.
18.45 u.
19.00 u.
19.15 u.
19.30 u.
19.45 u.
20.00 u.
20.15 u.

Ruben van Oossanen
David Schraal
Anton van Zanten
Maren Roose
Lisanne Pilat
Roselinde Knegt
Joshua Eelderink
Sander Groenewold

U kunt natuurlijk onderling ruilen, maar wilt u dit dan wel even doorgeven aan juf Lok: b.lok@aves.nl

