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Levensbeschouwing  
Het thema voor de komende week is: Jou moet ik hebben. 
De verhalen komen uit 1 Samuel 16: en Psalm 23. 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet 
degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik hebben! 
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er met zijn 
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor hem 
zorgt. 

 

Schoolreisjes en schoolkamp 
We kunnen terugkijken op een prachtige schoolreis en een geweldig schoolkamp. Wat hebben de 
kinderen en leerkrachten genoten. Bedankt iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt 
aan het slagen hiervan! Via Parro kunt u meegenieten. 

 

 

 
Welkom 
Afgelopen week konden we weer twee nieuwe kleuters begroeten. Youtai en Cees. Youtai is het broertje 
van Meilin en Cees Tol komt binnenkort met zijn ouders dichtbij Creil wonen. We wensen beide jongens 
een fijne en leerzame tijd op De Regenboog. Ook een welkom aan de ouders van Cees. We hopen dat 
jullie je snel thuis zult voelen binnen onze schoolgemeenschap! 



 

Nog een breukje erbij 
Mirre is erg vervelend gevallen op haar toch al kwetsbare arm. Er is een klein breukje geconstateerd, dus 
loopt ze nu met haar arm in een mooie mitella. We wensen haar van harte beterschap.  

 

Schoolreis kleuters 
A.s. vrijdag 10 juni gaan de kleuters op schoolreis naar Speelbos Joure. Ze vertrekken om 8.45 uur. De 
kinderen kunnen gewoon om half negen op school komen. Voor eten, drinken en wat lekkers wordt 
gezorgd, dus er hoeft geen tas mee. Heel fijn dat er genoeg ouders zijn die willen rijden en begeleiden. 
Alvast dank!! 

 

Schoolfotograaf 
A.s. woensdag komt de schoolfotograaf op school. Deze keer worden de foto’s gemaakt door Wijna van 
der Heiden. Heel leuk dat een ouder van onze school de foto’s gaat maken. Er worden er 
broertjes/zusjes-, portret- en klassenfoto’s gemaakt. Als u graag wilt dat ook een jonger broertje of zusje 
op de gezinsfoto komt, bent u om 8.15 uur van harte welkom op school.  
Tip van de fotograaf met name voor de haardracht van de meisjes: Met los of half los haar komt het 
gezicht mooier uit dan met bijvoorbeeld strakke vlechten/staarten naar achteren. 
U ontvangt de voorbeelden van de gemaakte foto’s via de mail. Daarna kunt u aangeven welke foto’s u 
wilt bestellen.  

 

Rekenspelcircuit 
I.v.m. allerlei ander activiteiten gaat het rekenspelcircuit van a.s. woensdag niet door. 

 

E-toetsen 
De komende weken zullen weer de cito-E toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Dit vereist 
wel wat extra concentratie, dus goed uitgerust zijn, is fijn! 

 

Evaluatiedag 
Als team hebben we al een prima studiedag achter de rug. Op woensdag 22 juni geven we hieraan een 
vervolg. Deze dag zijn de kinderen vrij. In de kalender is deze dag niet opgenomen. 

 

Jarig 
Maandag, 2e Pinksterdag, is Joanne jarig en zaterdag viert Meilin haar verjaardag. Allebei 
van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!  

 

Agenda  

maandag 6 juni Pinkstermaandag; vrij 

dinsdag 7 juni weekopening, juf Lok 

woensdag 8 juni schoolfotograaf 

donderdag 9 juni MR-vergadering 

vrijdag 10 juni schoolreis kleuters, vertrek 8.45u. 

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 


