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Levensbeschouwing  
Het thema voor de komende week is: Kom maar op! 
De verhalen komen uit 1 Samuel 17 en Psalm 27 
De reus Goliath daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem 
met zijn slinger tegemoet. 

 

Schoolreisje kleuters 
Ook het schoolreisje van de kleuters was een groot succes. Wat hebben de 
kinderen geweldig kunnen spelen, klimmen en klauteren. Ouders heel 
hartelijk bedankt dat jullie mee wilden gaan! 
 
Vriendelijk verzoek de kosten van de schoolreizen z.s.m. over te maken op 
de rekening van de activiteitencommissie van de Regenboog.  
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.  

 

Ouderbijdrage 
Inmiddels hebt u ook een factuur voor de ouderbijdrage ontvangen. Ook deze bijdrage kunt u 
overmaken op bovenstaande rekening. 

 

Schoolfotograaf 
De foto’s zijn gemaakt. Van Wijna hoort u hoe u deze kunt bestellen. 

 

Geslaagd 
We hoorden en zagen dat een groot aantal oud-leerlingen geslaagd was. Wat fijn!!  Van harte 
gefeliciteerd! Wij zijn trots op jullie!! 

 

Extra brieven 
In de overige bijlages vindt u een brief van onze MR en een brief over de opvolging van de 
voorzitter van het CvB van Aves. 



 

Juf Roos 
Morgen, op haar verjaardag, is juf Roos afwezig. Juf Annemieke, juf Mariëlle en onze stagiaires 
nemen de gehele unit onder hun hoede. We wensen juf Roos een gezellige dag!  

 

E-toetsen 
De komende weken zullen weer de cito-E toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 7.  

 

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.  

 

Jarig 
Morgen is juf Roos jarig en Thijs viert zaterdag zijn verjaardag! We 
feliciteren ze beide van harte en wensen ze een heel fijne dag!  

 

Agenda  

maandag 13 juni weekopening, meester Joris 

dinsdag 21 juni gr. 5 en 6 naar Schokland 

woensdag 22 juni evaluatie/studiedag team; kinderen vrij 

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 fijne avondvierdaagse de komende week!! 
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


