Nieuwsbrief 16 CBS De Regenboog 2018-2019
U krijgt deze nieuwsbrief twee wekelijks. Op deze wijze houden wij u op de hoogte
van allerhande belangrijke informatie over de school. Wij wensen u veel leesplezier!

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
In deze nieuwsbrief leest u informatie over; de kangoeroewedstrijd, de overblijf, contactouders de
koffieochtend en nog veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Opa / oma-dag
Alle opa’s en oma’s waren welkom. De opa en oma-dag van woensdag 15 mei was druk bezocht.
Een leuk moment om eens te zien hoe uw kleindochter of kleinzoon het in de klas heeft. Voor de
kinderen natuurlijk ook superleuk dat opa en/of oma eens komt kijken. Wij vinden het ontzettend
fijn om te zien dat ook daar de betrokkenheid hoog is en willen alle opa’s en oma’s bedanken
voor hun komst.
Uitslag W4Kangoeroe-wedstrijd 2019

Op donderdag 21 maart hebben een aantal kinderen van CBS De Regenboog meegedaan met
de W4Kangoeroe-wedstrijd. Dit is een grote, wereldwijde rekenwedstrijd voor kinderen. Er
hebben ruim 140.000 kinderen meegedaan.
De kinderen hebben deze week een certificaat ontvangen met de uitslag en een klein presentje
omdat ze hadden meegedaan. We hebben geen landelijke prijs gewonnen, maar er was voor
elke klas een extra prijsje voor het kind die de wedstrijd het beste had gemaakt.
Wij zijn natuurlijk trots op onze deelnemers. Ze hebben het heel goed gedaan!
Benieuwd wat voor soort vragen er gesteld zijn? Kijk dan op
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/ voor de opgaven van de voorgaande jaren.
Leuk, leerzaam en uitdagend!
Tussenschoolse opvang door United 010
Een goede communicatie met ouders vinden wij op school heel belangrijk. Daarom hebben wij
sinds deze week ook de overblijf van United010 gekoppeld aan Social Schools. Ouders die
gebruik maken van de voor/tussenschoolse opvang zijn toegevoegd aan de nieuwe groep
‘Overblijf United010’. Dit maakt het contact met de overblijf eenvoudiger en u wordt op de hoogte
gehouden van belangrijke mededelingen.
Contactouders
Veel zaken rondom een klassenuitje, Pasen, en nog vele andere activiteiten worden door de
contactouder geregeld. Een contactouder moet hiervoor regelmatig contact hebben met de
ouders van een groep. Dat is vanaf nu ook via Social Schools mogelijk. Contactouders kunnen
berichten plaatsen voor de groep waarop alle ouders kunnen reageren. U ziet dan direct of er nog
hulp nodig is en de communicatie verloopt eenvoudig via één app.
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Avondvierdaagse
Aanstaande maandag 20 mei start de avondvierdaagse. Gezellig met elkaar
een stuk wandelen en liedjes zingen onderweg. Wij hebben er zin in. We zijn
heel blij met de hulp die ouders bieden. Er lopen veel ouders mee en ook is
er hulp aan de tafels. Ontzettend bedankt hiervoor. Voor enkele dagen
zoeken we nog een vader, moeder, opa, oma, tante of oom. Bent u hiervoor
in de gelegenheid, laat het de contactouder van de groep weten.
Na al die intensieve avonden mogen de kinderen op 24 mei even lekker uitslapen. We hebben
dan een inloop tot 9:30uu. Op deze tijd zullen de lessen starten.
Juf Loes
Het gaat iets beter met juf Loes. Na de operatie is haar hand nog wel heel dik en heeft nog rust
nodig. Wij zijn blij dat juf Loes deze week weer gestart is op school. De komende weken zal zij
starten met het hervatten van enkele taken. U zult haar dus gelukkig weer vaker zien op school.
Wij wensen juf Loes een spoedig herstel toe. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.
Koffieochtend
Dinsdag 28 mei staat er weer een koffieochtend gepland. Eerder in een enquête heeft u
aangegeven graag meer informatie te willen over EHBO voor kinderen. Wij hebben daarom mevr.
Ina Raterink van BOI modern uitgenodigd. BOI modern verzorgt al
enige jaren de EHBO, BHV en brandveiligheidscursussen binnen
onze stichting. Mevr. Raterink zal u in een uur zoveel mogelijk
informatie geven over de meeste voorkomende ongelukken en hoe te
handelen.
De tijd voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk doorgeven
via Social Schools.
Belangrijke data
Avondvierdaagse
Later beginnen
Koffieochtend/middag
Hemelvaart
Extra vrije dag

20 mei t/m 23 mei
24 mei (N.a.v. de avondvierdaagse is er inloop tot 9:30uu)
28 mei
30 mei
31 mei

Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

