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Staking 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
is de landelijke onderwijsstaking. De school is 
op deze dagen gesloten. De peuterspeelzaal is 
wel open. We begrijpen ook dat wij hiermee 
weer een beroep doen op u als ouder. 
Wanneer het u niet lukt opvang te vinden, 
kunt u contact opnemen met directie. 
Wij denken graag met u mee. 
 
Letterfeest groep 3 
Op vrijdagmiddag 24 januari organiseren de 
groepen 3 een echt letterfeest. De kinderen 
vieren dat zij alle letters hebben geleerd! Zij 
krijgen hun letterdiploma uitgereikt. Ouders 
zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom om bij 
deze uitreiking aanwezig te zijn.  
 
Studenten op de ouderkoffie  
Vandaag hebben wij studenten van de Pabo 

Thomas More 
op bezoek 
gehad. Zij zijn 
met ouders in 
gesprek gegaan. 

De studenten waren verrast door de openheid 
van de gesprekken. Zij hebben veel geleerd en 
komen graag terug om stage te lopen op de 
Regenboog. Ouders bedankt voor uw 
aanwezigheid en inzet! 
 
Apotheekbezoek 
Groep 3 is op bezoek geweest bij het 
gezondheidscentrum Beverwaard. Zij hebben 
kennisgemaakt met de apotheek, de fysio, de 

huisarts en doktersassistent. Iedereen is  
‘geprikt’ waarna zij een 
prikdiploma kregen. Als 
aandenken kregen zij een 
mooie pet.    
 

Sport- en spelletjesdag kleuters  
Woensdag 22 januari houden wij onze 
jaarlijkse sport- en spelletjesdag voor de 
groepen 1-2. Wij kunnen deze dag alleen 
organiseren met de hulp van ouders. U kunt 
uw naam invullen op de lijst bij de 
klassendeur. Het is handig om uw kleuter 
makkelijk zittende kleding aan te doen. Naast 
spelletjes gaan de kinderen namelijk ook 
klimmen en klauteren! 
 
Islemunda 
Op woensdagmiddag 22 januari wordt de film 
Solan & Ludwig gaan naar de maan gedraaid. 
Voorafgaand aan deze film kan er gezellig 
geknutseld worden. Veel plezier! 
 
Belangrijke data: 
21.01 : SKVR Zoemm de Bij, groep 1-2B, C, D 
22.01 : Sport- en speldag Kleuters 
23.01 : SKVR Lekker Griezelen, groep 6B, C 
   SKVR Zoemm de Bij, groep 1-2A, E, F 
24.01 : Koffieochtend ouders 
   IFFR groepen 8 
27.01 : Studiedag , alle kinderen vrij 
30.01 : Staking, kinderen basisschool vrij,  

  peuterspeelzaal niet 
31.01 : Staking, kinderen basisschool vrij,   

  peuterspeelzaal niet 
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