
 

 
R E G E N D R U P P E L 
 
Nieuwsbrief van De Regenboog 
School voor Christelijk primair onderwijs. 
 
 
 
cbsderegenboog@aves.nl 
 
Jaargang 32, nr. 39 
2 juli 2022 

 

Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Aan jou de keus. We vertellen uit 1 Samuel 24, 25 en 2 Samuel 2. 
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot. In plaats 
daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen kwaad in de zin heeft. 
Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat David wraak 
neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David. 
Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël. 

 

Musical 
De feestelijke ouderavond nadert met rasse schreden. We willen graag dat iedereen uiterlijk dinsdag de 
kleding mee naar school neemt. In de bijlage nogmaals de brief over de kleding. Naast de gekleurde 
kleding zijn we ook nog op zoek naar van alles en nog wat in de aangegeven kleuren. Voor de roze groep 
zoeken we nog meer roze speelgoed. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.  

 

Feestelijke ouderavond  
Graag nodigen we u van harte uit voor de feestelijke ouderavond, a.s. donderdag. De avond begint om 
half acht. Rond zeven uur staat de koffie/thee klaar. We hopen u allemaal te kunnen begroeten op deze 
toch wel bijzondere avond, waarop we met z’n allen de musical uitvoeren.  
De broers en zussen van de kinderen van groep 7 en 8 zijn ook uitgenodigd en de opa’s en oma’s van de 
kinderen van groep 8. Ook zijn zo als gewoonlijk de oud-groep achters van vorig jaar uitgenodigd. 

 

Formatie volgend schooljaar 
U bent al op de hoogte van de komst van de nieuwe interim-directeur, de heer Jaap Kort. Hij zal volgend 
schooljaar tweeënhalve dag op school aanwezig zijn. Daarnaast is er nog plaats voor een nieuwe 
leerkracht. Anne Daling gaat voor drie dagen het team van unit 2 versterken. Zo zijn er elke dag twee 
leerkrachten in de unit. Gerjanneke zal volgend schooljaar drie dagen in de school zijn. Ze blijft op vrijdag 
bij de kleuters en op donderdag zal ze de groepen 3 en 4 onder haar hoede nemen. Daarnaast zal zij en 
ook Mariëlle kleine groepjes kinderen begeleiden. Een prachtig formatieplaatje voor volgend schooljaar, 
dus!!  

 

Jarig 
Er zijn voor de komende week geen jarigen te melden. 

 

Tot slot 
Ik realiseer me steeds meer dat het einde van het schooljaar nu snel in zicht komt en daarbij ook mijn 
afscheid. Ik kijk erg uit naar de feestelijke ouderavond, met de musical met alle kinderen, leerkrachten en 
zelfs enkele ouders. Helemaal zoals wij, en ik ook zeker, onze school graag zien.  



 

Agenda  

maandag 4 juli weekopening: juf Lok 

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

dinsdag 12 juli afscheid juf Lok 

woensdag 13 juli afscheid groep 8 

vrijdag 15 juli  laatste schooldag; 12.00 u. start zomervakantie. 

18 juli/28 augustus zomervakantie 

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


