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Koffieochtend 
De koffieochtend van vrijdag 15 juni komt te 
vervallen. Deze is verplaatst naar donderdag 
14 juni. De koffie en thee staat, vanaf 9.00 
uur, voor u klaar in de MFO.  
 
Inleveren rapportmappen 
Binnenkort krijgt uw kind zijn of haar rapport 
mee naar huis. Wilt u er a.u.b. aan denken de 
rapportmap mee naar school te nemen?  
 
Rekenspellen groep 4 

Dit keer geen les 
uit het 
rekenboek! De 
kinderen hebben 
het rekenen 

geoefend met allerlei rekenspellen. Zij hebben 
ervaren dat zij ook op een spelende manier 
veel kunnen leren. 
 
Bliksemstage 

De kinderen uit groep 8 
gaan regelmatig op een 
‘Bliksemstage’. In deze 
stage maken de 
kinderen kennis met 
verschillende beroepen 

uit het bedrijfsleven. Dit keer was de ETOS 
bereid een groep 8 van RK de Regenboog te 
ontvangen en voor te lichten. Hoe werkt een 
kassa? Welke producten plaats je waar in de 
winkel? Kortom, het was een leerzame stage 
 
Vervangen zand 
Vorige week is het zand uit de zandbakken, op 

het hoofdgebouw en de 
Hoensbroeksingel, 
geschept en vervangen 
door nieuw en schoon 
zand. 

 
De kinderen genieten weer volop van het 
bouwen van zandkastelen. 
 
Kleuters in de gymzaal 

De kleuters van de 
groepen 1-2 c en 1-2 d mochten gymmen in 
een echte gymzaal. Dat vonden zij spannend 
omdat zij normaal altijd les krijgen in de 
speelzaal. Meester Mark heeft er weer een 
uitdagende les van gemaakt. 
 
Kamp groep 8 
Maandagochtend vertrekt groep 8 naar 
kamphuis De Stulp in Baarn. U kunt elke dag 
hun avonturen en foto’s bekijken op de 
speciale kampsite van groep 8. Op de website 
van de Regenboog staat hiervoor een speciale 
link. Wij wensen de kinderen en de leiding 
veel plezier en lekker weer toe. 
 
Gezonde traktatie 

Hoera! Suhani is vandaag 4 jaar 
geworden en trakteert 
aardbeienmuisjes. 
 
 

 
Belangrijke data 
11.06:  MR-vergadering, groep 8 op kamp 
12.06: Groep 8 op kamp 
 Ouderavond groepen 7 en 8 
13.06: Honkbaltoernooi, groep 8 op kamp 
14.06: Groep 8 op kamp 
 Koffieochtend 
15.06:  Groep 8 op kamp 
 Themaochtend MFO 
20.06:  Voorlopige adviezen groep 7 
21.06: Inloopochtend CJG 
22.06:  Studiedag, alle kinderen vrij
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