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Levensbeschouwing  
De komende week is het thema: Vol vuur. 
De verhalen komen uit Handelingen 1 en 2. 
We leven deze week toe naar Pinksteren 

 

Gebroken 
Helaas heeft alweer iemand wat gebroken binnen onze Regenbooggemeenschap. Angelina brak 
haar elleboog en moest daar ook nog aan geopereerd worden. De elleboog is nu voorzien van 
twee pennen en gips. Jammer genoeg was roze gips weer niet in de aanbieding. Gelukkig komt 
Angelina maandag weer op school. We wensen haar van harte beterschap en hopen dat alles 
snel geneest! 

 

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 mogen € 5,00 aan zakgeld meenemen!! 
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. De kinderen mogen €10,- aan zakgeld meenemen. 
Voor alle duidelijkheid. De kinderen gaan woensdag op de fiets naar Blokzijl. Vrijdag rond vijf 
uur kunt u de kinderen met fiets ophalen op de boerderij.  
Woensdag, de eerste dag,  lunchen we onderweg. De kinderen moeten daarvoor een 
lunchpakket en drinken meenemen in hun rugzak. 
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. 

 

Ouderbijdrage 
Door persoonlijke blijde omstandigheden van de penningmeester heeft u de factuur voor de 
ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet ontvangen. Binnenkort kunt u deze verwachten! Kijkt 
u even goed naar welk rekeningnr. de bijdrage moet worden overgemaakt!!  

 

Evaluatiedag 
Afgelopen dinsdag hadden we als team een prima studiedag. Op woensdag 22 juni geven we 
hieraan een vervolg. Deze dag zijn de kinderen vrij. In de kalender is deze dag niet opgenomen. 

 

Jarig Deze week zijn er geen verjaardagen te vieren! 

 

Agenda  

maandag 30 mei weekopening, 8.50 uur. 

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 

woensdag 22 juni evaluatie/studiedag team 

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 

 

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


