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Levensbeschouwing 
Na het Bijbelboek Ester gaan we de laatste schoolweek verhalen vertellen uit het boek 
Jona. 
Het thema voor de komende week is: Jona, de profeet die geen zin had 
De verhalen komen uit: Jona 1 - 4 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij 
vlucht weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat 
uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 

 

Rapporten 
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport meegekregen. Een 
bijzonder rapport. We hopen dat u het met plezier zult lezen.  

 

Foto’s  
Afgelopen vrijdag zijn er foto’s gemaakt van de units. De foto’s heeft u via Parro 
ontvangen. 

 

Schoolspullen  
We missen nog steeds wat bibliotheekboeken. Ook ontbreken er nog pennen en 
keurpotloden van school. Het zou wel prettig zijn als alles voor de zomervakantie weer op 
school is. 

 

(plastic) Tas 
A.s. vrijdag moeten er heel wat spulletjes mee naar huis. Een extra tas is dan wel handig. 
Het zou prettig zijn als alle kinderen deze vrijdag mee naar school nemen. 

 



Afscheid groep 8  
Wat zijn de kinderen van groep 7 en 8 druk bezig met het 
repeteren van de musical. Ondanks de vreemde 
voorbereidingstijd, lijkt het een mooie uitvoering te 
worden. Onze complimenten voor jullie, meisjes en 
jongens. We wensen de kinderen heel veel succes met de 
laatste loodjes. Nog even flink de liederen oefenen en dan 
wordt het een spetterend optreden.  
We beginnen om half zeven. We willen u als ouders vragen 
op gepaste afstand van elkaar de kerk binnen te komen en 
de ‘regieaanwijzingen’ van de leerkrachten op te volgen. 
Over het  tijdstip waarop de kinderen aanwezig moeten 
zijn, ontvangt u nog bericht. 
Na afloop van de musical volgt dan het officiële afscheid 
van groep 8 met de kinderen, ouders van groep 8 en de leerkrachten.  
We hopen dat het lukt voor de ‘thuisblijvers’ de uitvoering van de musical via een 
livestream uit te zenden, zodat iedereen toch nog een beetje het ‘Regenboog feestelijke 
ouderavond gevoel’ kan proev. De details krijgt u nog te horen.  
Woensdagochtend voeren de kinderen de musical op voor de andere kinderen van de 
school. 
Vrijdag nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de andere kinderen van de school.  
De vakantie begint om 12 uur!!! 

 

Juf Yvonne 
Zoals u al weet, neemt Yvonne volgende week afscheid van de Regenboog. Ze gaat vanaf 
volgend schooljaar werken in Lemmer. We feliciteren Yvonne van harte met haar nieuwe 
baan en wensen haar een heel goede tijd op de nieuwe school! 

 

Nieuwe website 
Hiep, hiep, hoera!! A.s. dinsdag wordt onze nieuwe website gelanceerd. Vanaf dan werken 
alle scholen van Aves met hetzelfde template. Juf Roos is de afgelopen weken héél druk 
geweest de site te vullen. Er zijn foto’s gemaakt door René onze conciërge. Het ziet er 
prachtig uit. Neemt u volgende week eens een kijkje. Binnenkort staat ook de nieuwe 
schoolgids op de site. We willen juf Roos heel hartelijk bedanken voor het vele werk!. Het 
resultaat is geweldig! Bedankt!! 

 

Agenda  

maandag 29 juni oefenen in de kerk voor de musical 

dinsdag 30 juni oefenen in de kerk voor de musical 

woensdag 1 juli 
10.30 u. 
18.30 u. 
 
20.30 u. 

 
uitvoering musical voor groep 1 t/m 6 
uitvoering musical voor de ouders van 
groep 7 en 8 (kerk) 
afscheid groep 8 (kerk) 

vrijdag 3 juli afscheid groep 8 van alle kinderen 
begin zomervakantie: 12.00 u. 

3 juli – 16 augustus zomervakantie 

17 augustus eerste schooldag schooljaar 2020-2021 

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


