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Levensbeschouwing  
Het thema voor de komende week is: Spijt.  
De verhalen komen uit Samuël 13, 14 en 15  
Saul is de koning namens God, maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van wat God van hem 
vraagt. Kan hij zo koning blijven? 

 

Welkom  
Na een paar keer meelopen is Rafal Kmiec nu echt leerling op De Regenboog. We heten hem, 
maar ook zijn ouders Marlene en Alan van harte welkom op onze school. We wensen je een heel 
fijne en leerzame tijd bij ons op school, Rafal. We hopen dat jullie als gezin je snel thuis zult 
voelen binnen onze Regenbooggemeenschap. Welkom!! 

 

Laatste periode schooljaar 
Nog twee maanden en dan is dit schooljaar al weer voorbij. We hebben wat belangrijke data op 
een rijtje gezet in de agenda. Nadere informatie volgt natuurlijk nog. 

 

Vertrek Kristiaan Strijker 
In een van de bijlages vindt u een brief over het vertrek van de voorzitter van het bestuur, 
Kristiaan Strijker. 

 

Extra schoonmaak 
Alle ouders die afgelopen dinsdag hielpen poetsen, willen we heel hartelijk bedanken. Er is heel 
hard gewerkt. De kinderen en leerkrachten kunnen de laatste periode weer lekker in een frisse 
school aan het werk!. Wat is het ook fantastisch dat we weer gezellig tijdens het koffie/thee 
drinken met elkaar een praatje kunnen maken. Dat heb ik wel erg gemist de afgelopen tijd.   

 

Hoofdluiscontrole 
De haren van de kinderen werden woensdag gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig zijn er geen 
kriebelbeestjes aangetroffen. Dames heel hartelijk bedankt voor de controle. Zo fijn dat jullie er 
steeds zijn! 

 



Entreetoets 
Maandag begint groep 7 aan de Entreetoets. In deze toets worden onder meer de vaardigheden 
en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten. Omdat deze toets 
zoveel onderdelen bevat, geeft het een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Een 
mooie start voor het laatste schooljaar. De meeste kinderen van groep 7 kennen we al van af de 
kleutergroep en daardoor hebben we al een goede voorstelling van hun ontwikkeling. Meestal is 
de uitslag van de Entreetoets een bevestiging van wat we al weten. En dat is fijn! De uitslag 
geeft ook een goed beeld van eventuele hiaten, waar we in het laatste schooljaar nog aan 
kunnen werken. Daarnaast geeft de Entreeetoets een voorlopig advies voor het 
vervolgonderwijs.  
Sommige kinderen vinden het heel spannend om de Entreetoets te maken. Wel begrijpelijk, 
maar deze toets is geen examen en het schooladvies voor het vervolgonderwijs wordt nog altijd 
bepaald door de school in samenspraak met ouders en kinderen. Wel is het belangrijk goed 
uitgerust aan de toets te beginnen. Een kauwgummetje en wat extra drinken mag ook mee naar 
school. We maken er mooie dagen van!  

 

Schoolkamp en schoolreis 
Woensdag 1 juni gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreis.  
De kinderen van groep 7 en 8 gaan die dag op de fiets op schoolkamp naar Blokzijl, waar ze in 
tenten verblijven bij de boerderij van zoon van juf Lok.  
De kleuters zijn woensdag 1 juni vrij. 
Nadere informatie volgt! 

 

Jarig  
Afgelopen week was Noémi jarig. Ze heeft op een heel lekker “ijsje” vol met echte vruchten 
getrakteerd. Het zag er niet alleen prachtig uit, maar was bovendien heel gezond!  Zondag is 
Ruben van den Brandhof jarig. Van harte gefeliciteerd allebei en een heel gelukkig nieuw 
levensjaar gewenst 

 

Poster van Stichting buitenspeeldagen  
In de bijlage vindt u een poster van de buitenspeeldagen 

 

Agenda  

maandag  16 mei Weekopening, juf Annemeke 
Start Entreetoets, groep 7 

dinsdag 24 mei  studiedag team; kinderen vrij 

woensdag 25 mei  Aves-dag voor alle medewerkers van Aves; 
kinderen vrij 

26 t/m 29 mei Hemelvaartsweekend; vrij 

woensdag 1 juni schoolreis gr. 3 t/m 6 
kleuters vrij 

1 t/m 3 juni schoolkamp gr. 7 en 8 

maandag 6 juni Pinkstermaandag; vrij 

donderdag 7 juni feestelijke ouderavond voor alle kinderen 
en ouders met musical door alle kinderen 
en leerkrachten van de school 



woensdag 13 juni afscheid groep 8 

vrijdag 15 juni  laatste schooldag;  

Dinsdag 21 juni gr. 5 en 6 naar Schokland 

18 juli/28 augustus zomervakantie 
 

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


