REGENDRUPPEL
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 34
16 mei 2021

Weer naar school!
We hopen dat iedereen een goede vakantie achter de rug heeft en we met frisse moed kunnen
beginnen aan de laatste periode van dit bijzondere schooljaar!
Levensbeschouwing
Volgend weekend is het Pinksteren. De verhalen die de komende week verteld worden gaan over de
bijzondere gebeurtenis die we met Pinksteren gedenken.
Het thema is: Wat krijg ik nou? De verhalen komen uit Handelingen 2: 1-13, 41-47 en 3: 1-10
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies
wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is
onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles
delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen.

Centrale Eindtoets
Ook op het inhaalmoment kon de Cito-eindtoets niet doorgaan. De kinderen van groep 8 buigen zich nu,
als alles volgens plan verloopt, de komende week over de toets. We beginnen dinsdag en maken de toets
in etappes. We wensen Dylano, Joann, Joanne, Chantal, August en Ryane succes!
Welkom en afscheid
A.s. vrijdag is, na heel lange tijd van quarantaine, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, de eerste
werkdag van Willianne. Heel fijn dat je er straks weer bent, Willianne. Willianne zal werken op dinsdag,
woensdag en vrijdag.
Met de terugkeer van Willianne moeten we afscheid nemen van Henriëtte. Ze kwam in eerste instantie
voor een korte invalperiode, maar heeft daarna gelukkig besloten langer te blijven. We willen haar heel
hartelijk bedanken voor de geweldige wijze waarop ze zich in de achterliggende periode heeft ingezet. Ze
draaide er haar hand niet voor om steeds maar weer te schakelen van online naar fysiek lesgeven. Ze is
een meester in het bedenken van leuke inoefenlessen. Bovendien leverde ze als volwaardig teamlid haar
bijdrage in de teamvergaderingen. Fantastisch!! Heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor de
Regenboog hebt gedaan, Henriëtte. Veel succes en plezier bij je verdere werk in de invalpool. We zullen je
best wel missen!
Praktisch verkeersexamen
De organisatie van het verkeersexamen heeft besloten dat dit jaar het praktisch verkeersexamen wel door
zal gaan. Dit vindt plaats op dinsdag 25 mei. Meestal oefenen we met de kinderen de route. Hoe we het dit
jaar gaan doen, bespreken we morgen met de groep!

Hoe verder?
De protocollen voor het onderwijs zijn niet veranderd. Wij blijven op de Regenboog, in elk geval de
komende week, werken in dezelfde cohorten als voor de meivakantie. Ook blijven dezelfde regels van
kracht. De kinderen komen dus ook nu weer binnen via hun eigen deur. Ouders blijven bij het hek met het
brengen van de kinderen. Naast kinderen en leerkrachten komen er zo weinig mogelijk anderen in de
school.
Deze laatste periode staan er altijd bijzondere activiteiten op het programma: schoolreis, schoolkamp,
musical, feestelijke ouderavond e.d. De komende twee weken zullen we ons beraden over hoe we hiermee
omgaan dit schooljaar! U hoort hier binnenkort meer over. Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom!
Jarig
In de vakantie waren Angelina, Noëmi en Ruben v.d. B. jarig. Volgende week viert Irene haar verjaardag.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! Een heel fijn nieuw levensjaar gewenst!!
Vierdaagse
In de bijlage een bericht van de Vierdaagse commissie
Agenda
woensdag 19 mei
vrijdag 21 mei
maandag 24 mei
woensdag 2 juni

afscheid juf Henriëtte
juf Willianne weer op school
Pinkstermaandag, vrij
studiedag team; kinderen vrij

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

