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Agenda
maandag

5 nov.

dinsdag

6 nov.

woensdag

7 nov.

donderdag
vrijdag

8 nov.
9 nov.

- weekopening, juf Lok
- preventief gezondheidsonderzoek groep 7
- typen
- informatieavond VO in de SWS, ouders groep 8, 19.30 u.
- IB-overleg, juf Frouk
- eerste werkdag juf Cheri Anne
- directeurenberaad, juf Lok
- werkgroep kindcentrum, juf Roos en juf Annemieke
voorleesronde
voorleesronde

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet
binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van
Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken:
Kom maar, hier begint het nieuwe leven.
Welkom
Tygo van der Heiden, het broertje van Dion, is in de herfstvakantie 4 jaar geworden. Hij is
dus nu echt leerling op De Regenboog. We heten hem van harte welkom en hopen dat hij
een goede en leerzame tijd op onze school mag hebben. Fijn dat je er bent, Tycho!
Ook een welkom aan juf Cheri Anne Schoonewille, die Juf Willianne komt vervangen. We
wensen je ook een goede tijd op De Regenboog en hopen dat je je snel thuis zult voelen
binnen het team en onze Regenbooggemeenschap!

Bollen planten
Het was een geweldige ochtend, vrijdag. Op de fiets gingen de kinderen van groep 7 en 8
naar het Tulpenbelevingsveld aan het Creilerpad. Daar gingen we samen met de kinderen
van Fondali wel 6000 tulpenbollen planten. De bollen vormen in het voorjaar drie grote
tulpenschilderijen met een hart, een tulp en een kroon. Omdat het thema dit jaar de
‘Gouden Eeuw’ is, werden de figuren geplant in een lijst van goudgele tulpen. 6000 bollen
is best veel, maar de kinderen bleven enthousiast aan het werk. Geweldig om te zien.
Omdat tijdens het planten ook de datum van het Tulpenfestival bekend werd gemaakt
door wethouder Wijnants, was er veel pers aanwezig. (Natuurlijk ook omdat wij er waren.)
Fotografen met camera’s met grote lenzen en een filmploeg van Omroep Flevoland
hebben veel opnames gemaakt. We zijn dan ook te zien op de sites van Omroep Flevoland
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165235/thema-tulpenfestival-2019-de-goudeneeuw,
de Stentor https://www.destentor.nl/noordoostpolder/leerlingen-planten-6000-bollen-intulpenbelevingsveld-bij-creil~a2879912/
en de Noordoostpolder https://denoordoostpolder.nl/2018/11/02/gouden-eeuw-thematulpenfestival
Toch best leuk dat een keer mee te maken. Bovendien een geweldige buitenles biologie.
Als de planning goed is, kunnen we in de meivakantie onze geplante bollen zien bloeien in
een prachtig schilderij.
Het is erg leuk dat we als scholen weer betrokken worden bij het tulpengebeuren dat zo’n
belangrijke plaats inneemt in onze Creiler samenleving.
Juf Willianne met zwangerschapsverlof
Het is nu echt zover. Juf Willianne begint vandaag
aan haar zwangerschapsverlof. En dat hebben de
kinderen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze
kreeg verschillende cadeautjes en zelfs een
verrassingsdoos waar ze elke week een cadeautje
uit mag pakken. Ze heeft er erg van genoten.
Het is voor Willianne nog wat onwerkelijk dat ze nu
echt De Regenboog voor een hele periode gaat
verlaten. We wensen haar een goede tijd tot de
bevalling. We wachten in spanning af. Geniet
ervan, Willianne!!!
Preventief gezondheidsonderzoek groep 7
Maandag komt onze jeugdverpleegkundige Ellen ter Meer op school
voor het preventief gezondheidsonderzoek groep 7. Alle ouders en
kinderen van groep 7 hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Tijdens het onderzoek weegt en meet de verpleegkundige uw kind.
Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. De jeugdverpleegkundige legt van tevoren
in de klas uit wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek probeert de
jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. In
de uitnodiging staat vermeld hoe u zich met uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek
en welke medewerking de jeugdverpleegkundige van u nodig heeft.
Het onderzoek vindt plaats in de personeelskamer.

Herinnering voor de ouders van groep 8
Maandagavond om half acht (inloop 19.15 u.) is er een informatieavond Voortgezet
Onderwijs. U krijgt dan in drie rondes de gelegenheid kennis te maken met de scholen
voor Voortgezet Onderwijs (Emelwerda College, Zuyderzeelyceum, Bonifatius Mavo,
Vakcollege en Aeres). We hopen velen van u te kunnen begroeten. In verband met de
voorbereidingen zou het fijn zijn als u even laat weten of wel of niet aanwezig bent.
Sint Maarten
Alle kinderen zijn al druk doende met het maken van een
lampion. Omdat de kinderen van unit 1 een rondje binnen de
school gaan lopen, zou het fijn zijn als de kinderen een
lampionnenstokje meenemen. Alvast bedankt!

Proeflezen
Het proeflezen is achter de rug. Alle kinderen hebben tops en tips
gekregen van de kinderen en van de juf. De komende twee weken zijn de
‘echte’ voorleesrondes. De kinderen weten wanneer zij aan de beurt zijn.
De vijf of zes beste voorlezers van de voorleesrondes gaan naar de
schoolfinale op dinsdag 27 november. Mede op verzoek van de kinderen,
alle afspraken en tips op een rijtje in een aparte bijlage.
Jarigen
Maandag zijn Tessa en Merel jarig. Van harte gefeliciteerd
meiden!! Een heel fijne dag en nog heel veel gelukkige jaren
gewenst!!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

