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Levensbeschouwing  
Deze week komen de verhalen uit 1 Samuël 19, 20 en 21 Het thema ia: Waar ben je veilig? 
David is op de vlucht voor koning Saul. Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de 

kust veilig is. Daarna vlucht David verder door het land. 
 

Welkom 
Hij liep al een tijdje mee in unit 1a, Matthijs Bijdevaate. Vanaf vorige week maandag hoort hij er echt bij 
op De Regenboog. Hartelijk welkom Matthijs!! We wensen je een heel goede tijd op onze school! Ook 
een welkom aan de ouders van Matthijs, Renate en Sander. We hopen dat jullie je snel thuis zult voelen 
binnen onze Regenbooggemeenschap!. We wensen jullie ook een fijne tijd op onze school 

 

Stoepranden Challenge 
Afgelopen woensdag deden een viertal kinderen mee aan de stoepranden Challenge in Emmeloord.  
En …….wat hebben ze het geweldig gedaan! Jesayah en Ruben deden mee met de kinderen van de 
groepen 5 en 6. Ze werden respectievelijk tweede en eerste! Wat een fantastisch resultaat!!!  
Ruben v.d. B. mag nu zelfs onze school en de Noordoostpolder vertegenwoordigen bij het Nederlands 
Kampioenschap in Arnhem. Heel bijzonder!! We zijn best trots. Trots zijn we ook op Jeremiah en Amy. Ze 
zetten ook hun beste been en bal voor. Jeremiah werd zelfs vierde. Altijd een beetje sneue plaats. 
Jesayah, Jeremiah, Amy en Ruben bedankt dat jullie onze Regenboog hebben vertegenwoordigd!! 
Zie: https://denoordoostpolder.nl/noordoostpolder/Ruben-en-Carlijn-beste-stoepranders-van-de-NOP.-
Tweetal-vertegenwoordigt-de-polder-op-het-NK-in-Arnhem-27776950.html 

 

Ouder-leerkracht gesprekken 
Als het goed is hebt u allemaal een uitnodiging gehad u in te schrijven voor de ouder-leerkracht 
gesprekken voor de aankomende week. Als u zich nog niet hebt ingeschreven en u wilt wel graag de 
leerkrachten spreken, kunt u zich nog tot morgenochtend inschrijven. Deze gesprekken zijn facultatief. 

 

Rapporten 
De rapporten komen i.p.v. 1 juli op vrijdag 8 juli mee naar huis 

 

Feestelijke ouderavond en musical 
Het komt snel dichterbij: de feestelijke ouderavond!! We hopen u allemaal op donderdag 7 juli te kunnen 
begroeten. Alle kinderen zijn ijverig aan het oefenen voor de musical. Wat een feest dat iedereen 
meedoet. We hopen dat het een beetje lukt met de kleding. Help elkaar waar nodig. Zo leuk te zien dat 
sommige kinderen al heel goed meedenken over andere kleurgroepen en daar ook attributen voor 
meenemen. Goed voorbeeld, doet goed ………. 
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben de meeste tekst. Het zou fijn zijn als u ze daar wat bij kunt 
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helpen. Ook het eerste lied dat zij moeten zingen, is niet de makkelijkste tekst. Uw hulp kan dan wel van 
dienst zijn. Alvast dank!! 

 

Jarig 
De komende vrijdag is Ismaël jarig en zaterdag Daan. We feliciteren ze van harte met respectievelijk hun 
11e en 6e verjaardag. Een heel fijne dag gewenst!! Veel geluk en plezier in jullie nieuwe levensjaar!! 

 

Agenda  

maandag 27 juni weekopening: juf Roos 

dinsdag 28 juni vergadering ouder/activiteitencommissie, 8.30 u. 

27/6-1/7 ouder-leerkrachtgesprekken (facultatief) 

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; 12.00 u. start zomervakantie. 

18 juli/28 augustus zomervakantie 

 
 


