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Levensbeschouwing 
In deze laatste schoolweek en ook in de eerste week na de vakantie praten we met elkaar over 
de bijbel als boek. Over hoe de bijbel is ontstaan en welke betekenis deze heeft voor ons. 

 

Terugblik 
Wat was het een feest afgelopen donderdag. Een feest van kleur!! Zo geweldig dat iedereen 
meedeed: alle kinderen, leerkrachten en ouders!!. Een echt Regenboogfeest. Fantastisch!! 
Wat fijn dat u als ouders uw kinderen zo mooi had aangekleed. Bedankt. Ook hartelijk dank aan 
de Frouk, Wijbrand, Bianca, Arjen en Amanda, die wilden meespelen. Het was een klein feestje 
om samen te oefenen. Daarnaast natuurlijk een bedankje aan de leerkrachten die zo hard met 
de groepjes hebben geoefend. Klasse! Als altijd werden we geluidstechnisch ondersteund door 
Jacob van Hulzen. Fijn dat je steeds maar weer klaar staat om te helpen! Bedankt! 
En …. Wat moeten we zonder een activiteitencommissie!! Heel hartelijk bedankt, dames, voor 
de geweldige verzorging van de inwendige mens!!  
Het was heerlijk dat zoveel mensen na afloop van de musical de handen uit de mouwen staken 
om alles weer op te ruimen. Zelfs het podium werd al uit elkaar gehaald. Bedankt! 

 

Voortuitblik 
En dan staan we al bijna aan het begin van de laatste schoolweek. Een bijzondere week! Op 
dinsdag het afscheid van mij als directeur van de Regenboog. Best spannend! 
Woensdagavond nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8: Jeremiah, Kimayah en 
Malakhai. Mijn antwoord aan het begin van het schooljaar op de vraag van Jeremiah of hij nu 
het hele jaar alleen zou blijven in groep 8, is gelukkig niet waar gebleken. Het is echt veel leuker 
afscheid te nemen met een groep. Samen met de ouders/verzorgers en alle leerkrachten, 
maken we er een mooie afscheidsavond van. Nadere informatie hebben de ouders/verzorgers 
van groep 8 via Parro ontvangen. 
Vrijdag nemen we afscheid van het schooljaar. Graag nodigen we alle ouders/verzorgers uit om 
het schooljaar gezamenlijk af te sluiten. Een goede traditie. U bent om twaalf uur van harte 
welkom voor een kopje koffie/thee met een lekkere plak krenten/suikerbrood. Daaraan 
voorafgaand zwaaien we de kinderen van groep 8 uit met alle kinderen van de school. (11.45u.)  
Na het gezellig samenzijn begint dan de zomervakantie. 

 



Schoonmaakavond 
De traditionele schoonmaakavond aan het einde van het schooljaar slaan we wegens de vele 
activiteiten dit jaar over. We verschuiven de avond naar de eerste week van het volgend 
schooljaar. 

 

Bijlagen 
In een van de bijlages vindt u een brief van de Raad van Toezicht van Aves. Daarnaast een brief 
over activiteiten in de eerste week van de vakantie. 

 

Jarig 
Vrijdag is Sofie van Bruggen jarig. Afgelopen vrijdag mochten we al genieten van haar traktatie. 
We feliciteren haar van harte en wensen haar een heel fijne dag.  

 

Agenda 

maandag 11 juli weekopening 

dinsdag 12 juli afscheid juf Lok 

woensdag 13 juli afscheid groep 8, 19.30 u. 

vrijdag 14 juli uitzwaaimoment groep 8, 11.45 u. 
afscheid van het schooljaar met iets lekkers, 
12.00 u. 
begin van de zomervakantie 

14/7 – 28/8 zomervakantie 

29 augustus 1e schooldag schooljaar ’22-‘23 

 
Met hartelijke groet, Betty Lok -Zelhorst 


