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Brede school 
Na de meivakantie starten  

wij met een nieuw blok van 
de Brede School.  
Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd 

die lopen tot twee weken voor de 
zomervakantie. Let op … het is gratis maar 
zeker niet vrijblijvend. Er zijn nog 6 plekken 
over bij techniek/natuur voor de groepen 5 en 
6, en 2 plekken bij de proefjes voor de 
groepen 3 en 4. Afmelden kan bij meester 
Mark, Jasper, Mohamed en Adam. 

 
Sportdag ouderhulp  
Op woensdagochtend 29 mei wordt er een 
sportdag georganiseerd voor de groepen 3 tot 
en met 8, op het terrein van voetbalvereniging 
Bolnes. De sportdag is van 8.30 tot ongeveer 
12.30 uur. U kunt zich aanmelden middels het 
strookje van de sportdagbrief. Voor meer 
informatie kunt u een kijkje nemen op:  
http://sportdag- rkderegenboog.jouwweb.nl/ 
 
Ouderbijeenkomst groep 8  
Dinsdagavond is een ouderbijeenkomst 

georganiseerd voor 
de groepen 8. Hier 
zijn activiteiten 
besproken zoals de 
bliksemstage, het 

verkeersexamen, kamp, het maken van een 
film, de sponsorloop, afscheid van de 
Regenboog. Wat fijn dat er zoveel ouders 
aanwezig waren.  
 

 
Waterkers  
De kleuters hebben een paar weken geleden 
tuinkers gezaaid. Na een liefdevolle verzorging 
met veel vers water, zijn de 
zaadjes zo gegroeid dat deze 
geproefd konden worden. 
Heerlijk op een toastje. De 
kinderen hebben gesmuld!  
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020  
Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-
2020 staat op de website. Voor de ouders die 
aan de Schoolapp-pilot meedoen is dit 
zichtbaar onder het kopje ‘Vakantie rooster’.  
 
Gezonde traktatie  
Zowel Diego als Yinthe zijn jarig in de 
meivakantie. Zij trakteerden heerlijk gevulde 
komkommers en lekkere fruit en groenten 
spiesen. Alvast gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
BHV 
Afgelopen woensdagmiddag heeft een deel 

van het team een BHV-
training gevolgd. BHV staat 
voor bedrijfshulpverlening. 
De opleiding bestaat uit een 
theorie en een praktijk 
gedeelte. Iedereen heeft het 
certificaat behaald!   
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Pasen 
De kinderen hebben vandaag genoten van een 

heerlijk Paasontbijt. De vele 
paashazen die er vandaag 
waren, kwamen goed van 
pas! In de MFO 
organiseerde juf Haidy een 
Paasontbijt voor ouders. Bij 
Pasen denken veel mensen 
aan het verstoppen van 
eieren, de paashaas, 

narcissen etc. In de klassen is het 
Paasverhaal besproken. De kinderen 
kunnen u meer vertellen over 
Palmzondag, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
Paas Zondag. 

Belangrijke data 
19.04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij  
06.05 : School begint weer 

Week tegen Kindermishandeling  
10.05 : Koffieochtend ouders 
13.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
14.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
15.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
 : Broertje-zusje-foto 
 : Bliksemstage groep 8 
16.05 : Schoolfotograaf peuterspeelzaal  

  Schoolfotograaf 3 t/m 8 
   Kinderboerderij 1-2   
17.05 : Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
   Wandelen voor water 
   Koffieochtend ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


