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Levensbeschouwing  
De komende week gaan we maar één dag naar school vanwege studiedagen en Hemelvaart. Op 
maandag, tijdens de weekopening,  zal het verhaal over Hemelvaart worden. 

 

Welkom Luuk  
En weer mogen we een nieuwe leerling begroeten. Luuk van Dijk is vier jaar geworden en vanaf 
nu elke dag te vinden in unit 1a. Luuk is het broertje van Alija uit groep 4. Van harte welkom, 
Luuk. We wensen je een heel goede en leerzame tijd op onze school. 

 

Geboren.  
Hiep, hiep, hoera! Janneke heeft een broertje. Jan is afgelopen maandag geboren. We wensen 
het gezin van der Harst een heel goede en gezegende toekomst met elkaar!! 

 

Schoolreisjes en schoolkamp 
Woensdag 1 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 op schoolreis. De bus vertrekt om negen 
uur en is om half vijf weer terug. De reis gaat naar Duinen Zathe in Appelscha. De kinderen 
krijgen iets te eten en te drinken in het park, maar natuurlijk hoort bij een schoolreis ook wel 
een echte schoolreistas met wat drinken een lekkere boterham of kadetje en nog wat lekkers. 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan, ook op woensdag, nadat we de bus hebben 
uitgezwaaid, op de fiets richting Blokzijl. De kinderen en ouders/verzorgers van groep 7/8 
hebben al een informatiebrief ontvangen.  
Zijn er aangaande deze schoolreizen nog zaken die we moeten weten, dan kunt u contact 
opnemen met de leerkrachten.  
De kleuters zijn woensdag 1 juni vrij. Zij gaan op vrijdag 10 juni op schoolreis. Ze gaan naar 
speelbos Joure. Wie van de ouders wil wel zorgen voor het vervoer. U kunt contact opnemen 
met juf Annemieke. We vertrekken om 8.45 u.  
De kosten voor de schoolreizen bedragen € 35,- voor de schoolreis van groep 5 t/m 6.  
€ 10, - voor het kleuterreisje. De bedragen kunt u o.v.v. naam kinderen en groep overmaken op 
rek.nr. NL80RABO0351404880 t.n.v. activiteitencommissie CBS De Regenboog  
Zie voor overmaken van de kosten van het schoolkamp de informatiebrief. 



 

Volgende week. 
Volgende week telt voor de kinderen maar één schooldag. Dinsdag heeft het team een 
evaluatiedag en woensdag is de jaarlijkse Avesdag voor alle werknemers van Aves. Daarna 
begint het Hemelvaartweekend. We wensen iedereen fijne dagen! 

 

Jarig 
Vandaag is Irene jarig en maandag viert Gatlynn haar verjaardag, terwijl volgende week zaterdag 
Michael zijn geboortedag viert. We feliciteren Irene, Gatlyn en Michael van harte en wensen ze 
een heel fijne dag en een gelukkig nieuw levensjaar! 

 

Agenda  

maandag 23 mei weekopening, juf Annemieke 

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 

dinsdag 21 juni gr. 5 en 6 naar Schokland 

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

woensdag 13 juli afscheid groep 8 

vrijdag 15 juli  laatste schooldag;  

18 juli/28 augustus zomervakantie 

 

Een goed weekend en een fijne volgende week, mede namens het team, 

Betty Lok-Zelhorst 


