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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Met de herfstvakantie in het vooruitzicht ontvangt u deze vierde nieuwsbrief van dit
schooljaar. We kijken terug op een periode vol leerzame en leuke activiteiten. De
kunstweek, de kinderboekenweek, de week tegen het pesten om er een paar te noemen.
De periode na de herfstvakantie staan er natuurlijk weer allerlei nieuwe activiteiten en
gebeurtenissen op de planning. Houdt u daarom goed deze nieuwsbrief in de gaten. Via
deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerhande belangrijke informatie over
de school.
Roken rondom school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving naar school kunnen. De
gezondheid van de kinderen staat daarbij op de eerste plaats. Wij willen u daarom
vriendelijk vragen om ook rondom de school hiermee rekening te houden en geen
sigaretten op te steken bij de ingangen van de school.
Schoolfotograaf
Direct na de herfstvakantie worden de kinderen weer op de foto gezet door onze
schoolfotograaf. Natuurlijk komen de kinderen dan in hun mooiste kleren naar school.
Hieronder plaatsen wij een klein rooster zodat u weet op welke dag uw zoon/dochter op
de foto wordt gezet.
Maandag 29-10
Portret en groepsfoto’s van de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3, 6a, 6b, 7 en 8
Dinsdag 30-10
Portret en groepsfoto’s van de groepen 4a, 4b, 5a en 5b
Broertjes en zusjes foto’s van kinderen op school.
Vanaf 14:00 is er deze dag een inloop voor de broertjes en zusjes foto’s
van kinderen buiten onze school.
LET OP! Kinderen waarvoor geen toestemming is afgegeven mogen
helaas niet op de foto. Indien u niet zeker weet of dit het geval is, kunt u
dit alsnog nagaan bij de leerkracht en een formulier invullen.
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Inloopochtend
Op dinsdag 6 november bent u van harte welkom in de klassen. Van 08:30
tot 09:15 is er in de klas een inloopochtend. U kunt dan de start van de dag
bijwonen.
Nationaal schoolontbijt
Gezellig en gezond samen ontbijten. Op woensdag 7 november is het weer
zover. De kinderen kunnen een dagje zonder ontbijt naar school. Op deze
dag schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt
en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert uw kind
op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat
je ’s ochtends het beste kan eten.
Koffieochtend
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd mee te denken over
de onderwerpen tijdens de koffieochtend. Helaas hebben wij zeer weinig
reacties gehad. Om goed aan te sluiten bij u wensen, vragen wij u mee te
denken over de thema-onderwerpen voor de koffieochtenden. Via onderstaande link kan
een keuze gemaakt worden. Maakt u ook een keuze?
https://goo.gl/forms/tF2iXXsNirOeEg4y1
Kunst en Cultuur
De kinderen van de plusklas
hebben in het kader van de
kunst- en cultuurprojecten een
bezoek gebracht aan Den Haag.
We begonnen met een
rondwandeling langs beroemde
gebouwen, zoals het
Mauritshuis, de Ridderzaal en
Paleis Noordeinde. De kinderen
wisten zelf veel te vertellen
over de gebouwen. Daarnaast
brachten we een bezoek aan
museum de Gevangenpoort.
Hier leerden we veel over de
straffen van vroeger. Ook het
rondje over het Binnenhof was
heel interessant.
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Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne herfstvakantie! Geniet er van.
Tot volgende week maandag 29 oktober.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa
Menno Admiraal

