Nieuwsbrief 17 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 CITO toetsen, beroepenweek, de studiedag, een
nieuwe rekenmethode en de loterij voor groep 8. Wij wensen u veel leesplezier.
Kliederkerk
In de bijlage vindt u een poster van Kliederkerk Overschie. Een vrolijke zondagmiddag in de kerk
voor (groot)ouders en kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het thema voor deze keer is: de
schepping.
CITO toetsen
Op 12 juni starten de CITO toetsen weer op school. Dit zijn de laatste CITO toetsen van dit
schooljaar. Wij willen u vragen hiermee rekening te houden.
Studiedag
Aankomende dinsdag hebben de meesters en juffen weer een
studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. Zoals ieder jaar zijn we
vanaf mei druk bezig met het indelen van de groepen. Deze
studiedag gaan we als team hier over praten en we hopen u eind juni te
kunnen informeren wie voor welke groep komt.
Loterij met geweldige prijzen!
Groep 8 spaart al het hele jaar statiegeldflessen, om zo extra geld op te halen voor hun einduitje. Dit
heeft al een mooi bedrag opgeleverd, maar een dagje naar “De Efteling” zit er nog niet in. De klas
organiseert daarom, samen met juf Suzanne en meester Jelmer, een mega loterij met fantastische
prijzen! Van een pak stroopwafels van de markt, tot een goed gevulde boodschappentas van de Plus,
waardebonnen van Primera of een waterproof spray van de schoenmaker, u kunt het allemaal winnen!
Hoe? Koop uw loten van woensdag 12-06 t/m dinsdag 18-06 na schooltijd in het lokaal van groep 8
(het eerste lokaal bovenaan de trap). Neem uw lot mee op woensdag 19-06, de trekking van de loten
vindt direct na schooltijd plaats in de hal óf (bij goed weer) op het plein.
De loten zijn €1,- per stuk, maar…. Wij hebben ook twee mooie aanbiedingen:
* VADERDAG-SPECIAL: Vaders / opa’s: 3 loten halen = 2 betalen!
* 5e LOT GRATIS: Bij aankoop van 4 loten krijgt u het 5e lot gratis!
Wij hopen u bij ons in de klas te zien voor het kopen van de loten en wensen u veel geluk toe bij de
trekking op 19 juni!
De kinderen van groep 8.

Nieuwe rekenmethode
Omdat onze huidige rekenmethode aan vernieuwing toe is, zijn wij op zoek naar een nieuwe
rekenmethode vanaf komend schooljaar. We hebben nu twee zichtzendingen aangevraagd. Het
vervolg van onze huidige methode ‘Wereld in Getallen 5’ en ‘Getal & Ruimte Junior’. Van beide
methodes zijn er collega’s naar een informatiebijeenkomst geweest om zich te verdiepen in de
methoden. In sommige klassen zijn al proeflessen gegeven.
Als we een definitieve keuze hebben gemaakt hoort u dat via de nieuwsbrief.
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Beroepenweek
De beroepenweek was een succes. Allerlei papa’s, mama’s, opa’s en oma’s kwamen vertellen in
de klas over hun beroep. De kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd wat een binnenvaartschipper
doet of een verpleegkundige of werken op een Intensive Care voor baby’s en nog veel meer
andere beroepen. Wij willen alle familieleden en kennissen die mee hebben geholpen heel erg
bedanken. De kinderen hebben er veel van geleerd.

Belangrijke data
2de pinksterdag
Studiedag
Start Citotoetsen
Inloopochtend
Loterij groep 8

10 juni
11 juni kinderen vrij
12 juni
17 juni
19 juni

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

