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Levensbeschouwing
Ben jij hier de baas?, is het thema voor de komende week.
De verhalen komen uit Marcus 10, 11 en 12.
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’
– een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later
vertelt Jezus een verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de
opbrengst op te halen. Als de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het
recht te herstellen.
Lief en leed
Op 28 maart is Krijn geboren. Krijn is het broertje van Joanne en Karolien. En zoon van
Martine en Janno. We feliciteren het gezin van Valkenburg met dit wonder van nieuw
leven en wensen hen een heel goede toekomst samen. Dat de kleine Krijn in liefde en
geluk mag opgroeien!.
Er wordt wel heel veel gebroken op De Regenboog. Afgelopen weekend kwam Christianne
onfortuinlijk terecht op de trampoline. Ze brak daarbij drie vingers. In de polikliniek kwam
er mooi blauw gips omheen, dat rust in een prachtige mitella. Volgens Christianne doet
het soms nog best wel pijn, maar soms ook helemaal niet. Haar vrolijke lach is er gelukkig
nog steeds. We wensen Christianne van harte beterschap en sterkte!
Iedereen die te maken heeft met ziekte of verdriet wensen we sterkte en goede moed!
Welkom
Vorig weekend werd Finn Spaak 4 jaar. Nadat hij al een paar keer was komen
“proefdraaien” kwam hij afgelopen maandag echt als leerling op school. Heel hartelijk
welkom Finn. We wensen je een heel plezierige en leerzame tijd op De Regenboog.
Vandaag wordt Rik Verhoeff ook vier jaar. Vanaf morgen hoort hij er ook bij op De
Regenboog. Van harte welkom, Rik. We wensen je een heel fijne tijd op onze school.
Het wordt druk in de kleutergroep!

Oekraïne.
De kinderen van unit 2 hebben deze week
lege flessen ingezameld voor Oekraïne. In
totaal hadden we 101 grote en 59 kleine
flessen. Dit zorgde voor een bedrag van
€34,10. Dit hebben we gedoneerd aan het
Rode Kruis. Het was mooi om te zien hoe
enthousiast de kinderen bezig waren met
actie voeren, ook buiten schooltijd.
Daarnaast hebben de kinderen ook armbandjes gemaakt en verkocht in het dorp. De
opbrengst daarvan hebben ze gebracht bij de Oekraïense familie die woont bij meneer
Boon aan het Creilerpad.
Puberles
Dinsdag kwam jeugdverpleegkundige Ellen ter Meer een
puberles geven aan de kinderen van de groepen 7 en 8.
De jongens en meisjes hebben van alles geleerd over
hun veranderende lichaam in de puberteit. In het begin
van de les voelde het wel wat ongemakkelijke en was
het ook best spannend; er werd wat gegiebeld , maar uiteindelijk vonden de kinderen het
een leuke leerzame les.
Veterstrikken op 1 april
Afgelopen vrijdag was het een spannend moment voor de kinderen van
groep 7 en 8. Zij moesten namelijk in de kleuterklas laten zien dat zij hun
veters kunnen strikken. Dit is nodig voor het compleet maken van het dossier
voor het voorgezet onderwijs. Gelukkig kunnen we bij dit onderdeel bij
iedereen een vinkje plaatsen.

Ouderavond woensdag 6 april
Graag nodigen we u uit voor de reguliere ouderavond op woensdag 6 april. De nieuwe
ouders zullen zich niet zo’n ouderavond herinneren. Mede door De corona-perikelen
konden deze avonden de afgelopen jaren steeds niet doorgaan. Naast het algemeen en
financieel gedeelte is er ook een gastspreekster uitgenodigd. Mevrouw Christianne
Kaptein zal ons iets vertellen over kinderen en sociale media
Het is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven, onze kinderen groeien op met social
media en weten op online gebied veel. De opkomst van social media kent veel positieven
kanten, maar helaas zit er ook een keerzijde aan. Soms leidt dit bij kinderen en jongeren
tot problemen. Daarbij valt te denken aan slaapproblemen, slechte concentratie, korte
focus, cyber pesten, sexting, gameverslaving etc. Op deze avond gaan we met elkaar in

gesprek. Hoe kijken we als ouders en leerkrachten zelf tegen sociale media aan. Welke
regels en grenzen moeten we stellen en hoe? Wat zeggen jongeren zelf? En op welke wijze
blijf je in contact met je kinderen.
Een interessant onderwerp! Niet alleen voor midden- en bovenbouwouders! We hopen
veel ouders te kunnen begroeten, ondanks dat we net een ouderavond achter de rug
hebben. Komt allen!! Na afloop praten we onder het genot van een hapje en drankje nog
even na. Goed elkaar zo te ontmoeten.
Jarig
Dinsdag wordt Mika 6 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd, Mika en een heel fijne
dag gewenst!!

Agenda
maandag 4 april
dinsdag 5 april
woensdag 6 april
donderdag 14 april
15 t/m 18 april

weekopening, meester Joris
rekenspelcircuit
nationale buitenlesdag
ouderavond, 19.30 uur
Paasviering
Paaslunch
Paasweekend, vrij

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

