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Agenda
maandag

15 okt.

dinsdag
woensdag

16 okt.
17 okt.

donderdag
vrijdag

18 okt.
19 okt.

20-28 okt.

weekopening, juf Roos
kind-ouder-leerkracht gesprekken (zie rooster)
MR-vergadering
fietsverlichtingscontrole
kind-ouder-leerkracht gesprekken (zie rooster)
studie tweedaagse directeuren SCPO en Aves
spelletjes en speelgoed ochtend en middag
studie tweedaagse directeuren SCPO en Aves
begin herfstvakantie, 15.00 uur
herfstvakantie

Godsdienst
Het thema voor de laatste week voor de vakantie is: Hoe kun je dat nou doen?
De verhalen komen uit: Exodus 32: 1-20 en Exodus 34.
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf
hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging
gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes
opnieuw zijn tien woorden van leven.
Kind-ouder-leerkracht gesprek
Op maandag 15 oktober en woensdag 17 oktober zijn de eerste tien-minuten gesprekken
van dit jaar. Deze keer met kinderen en ouders. We maken met elkaar afspraken voor
het komend schooljaar in overleg.
Het rooster vindt u in de bijlage.
Foto groep 8
In de Noordoostpolder staat een foto van groep 8. Helaas is de naam van Ruben vergeten.
Wel leuk dat we in de krant staan!!

Wat zijn er prachtige verhalen geschreven en mooi tekeningen gemaakt bij het thema van
de Kinderboekenweek. Vrijdag werden de gouden en zilveren griffels en penselen
uitgereikt. Juf Roos en juf Annemieke hadden de moeilijke taak te jureren. Na rijp beraad
kwamen de volgende winnaars uit de bus.

Gouden griffels waren er voor Tessa en Joanne; de zilveren griffels gingen naar Hidde en
Irene, terwijl het gouden penseel voor Lissa was en de zilveren voor Dion.

Fietsverlichtingscontrole
Op woensdag 17 oktober is er een fietscontrole op school. Alle
leerlingen van De Regenboog en Fondali mogen die dag hun fiets
laten controleren. Nu de dagen weer korter worden, is het
noodzakelijk dat de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.
We hopen daarom dat er zoveel mogelijk kinderen hun fiets
laten controleren.
Het is fijn dat de verkeerscommissie weer is aangevuld met
ouders van beide scholen. Fijn Janneke en Margo dat jullie deze
taak op jullie willen nemen namens De Regenboog.
Typecursus
In verband met de gesprekken beginnen we
pas na de herfstvakantie met de typecursus.

Excursie unit 2
Wat een geweldige excursie was het naar Concern voor Werk. Een hartelijk
bedankt voor de ouders die meegingen. Volgende week volteen verslagje van
deze middag.

Spelletjes- en speelgoedochtend en middag
Vrijdag mogen alle kinderen spelletjes en speelgoed meenemen.
Jarigen
Deze zaterdag, 13 oktober is juf Gerjanneke
jarig. We feliciteren haar van harte en
wensen haar een fijne dag en nog heel veel
gelukkige jaren .

Tot slot
Een goed weekend gewenst!!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

