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Groepsbezetting schooljaar 2020-2021 
Mogelijk heeft u al van uw zoon of dochter 
gehoord bij wie hij/zij in de klas komt.  
Altijd een spannend moment! Vanmiddag 
heeft u de groepsbezetting voor 
schooljaar 2020-2021 gekregen via de 
mail. De kinderen die komend schooljaar 
in groep 3 zitten, hebben een aparte mail 
met de indeling gekregen. 
 
Wijzigingen in MR 
Maandag was de laatste MR-vergadering 
van dit schooljaar. Een bijzonder moment 
want we hebben van 4 leden afscheid 

genomen. 
Ellen, Denise, 
Dennis en 
Sebastiaan. Zij 
hebben zich 
de afgelopen 
jaren vol 
overtuiging en 
met hun hart 

ingezet en de directie geadviseerd in te 
nemen beslissingen. Sebastiaan heeft dit 
de afgelopen 7 jaar gedaan in de rol van 
voorzitter. We willen deze 4 kanjers 
bedanken voor hun inzet! We wensen de 
nieuwe MR-leden, Furgull, Stephanie en 
Jessica veel plezier komend schooljaar. 
 
Ouderbijdrage 
Nog niet alle ouderbijdragen zijn betaald. 
Kunt u dit z.s.m. in orde maken? 

 
Vanwege het niet doorgaan van de 
kampweek zullen de ouders van een kind 
in groep 8 een deel van de ouderbijdrage 
terugkrijgen. Hier ontvangen zij 
binnenkort bericht over. Ouders die de 
ouderbijdrage van groep 1-2 t/m 7 al 
betaald hebben en het restbedrag hebben 
geschonken, willen wij nogmaals 
bedanken! Ouders die het restant 
verrekend willen hebben met de bijdrage 
van komend schooljaar moeten dit via de 
mail aan directie kenbaar maken. 
 
Juffendag groepen 3 en 4 
Vrijdag 3 juli is voor de groepen 3 en 4 een 
speciale dag: Juffendag! Dat wordt een 
dag vol gezelligheid en plezier. In de 
gymzaal staat een verassing klaar voor de 
kinderen. Het is fijn als zij in makkelijk 
zittende kleding naar school komen. In de 
avond organiseren wij een pyjama party!  
Alle kinderen zijn om 16.30 uur weer 
welkom op school. Wij gaan film kijken en 
de kinderen krijgen iets lekker te eten. 
Tussen 19:15 en 19:30 kunnen zij weer 
opgehaald worden op het plein. Wij 
hebben er ontzettend veel zin in. Vergeet 
niet je pyjama aan te doen! 
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Vervangen zand 
Vorige week is het zand 
uit de zandbakken, op 
het hoofdgebouw, 
geschept en vervangen 

door nieuw en schoon zand. Dat wordt 
weer heerlijk in de zandbak spelen. 
 
Jeugdvakantie paspoort 
Ondanks de Corona maatregelen kunnen 
kinderen van zaterdag 19 juli tot en met 
zondag 30 augustus op avontuur in 
Rotterdam en omstreken. Het 
Jeugdvakantie paspoort geeft gratis  
toegang tot veel evenementen en 
activiteiten. Het paspoort is voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Zodra wij de paspoorten 
op school ontvangen hebben, delen wij 
deze uit aan de kinderen. 
 
Alternatieve kampweek groep 8 
Je hoort al jaren hoe leuk het kamp in 

groep 8 is. Je verheugt 
je er op. Dan zit je 
eindelijk in groep 8 en 
slaat de Corona toe. 
Het kamp wordt 
afgelast. Dat is even 

slikken. Gelukkig hebben de juffen en 
meester een geweldig alternatief kamp 
georganiseerd. 
In en om 
school.  Toch 
nog een leuke 
week met elkaar om lang op terug te 
kijken!   

 
 
 
 

Kleuterfeest 
Afgelopen woensdag vierden de kleuters 
hun kleuterfeest. Het werd geopend door 

Juf Kitty en juf 
Angelique, die 
eigenlijk niet zo 
goed wist welke 

kleding je in de zomer en welke 
je in de winter aantrekt. De 
kinderen hebben zonnebrillen 
geknutseld, fruitspiesen 
gemaakt, snoepkettingen 
geregen en spelletjes op het 
plein gedaan. De zon op dit 
zomerfeest scheen volop. Heerlijk!  
 
Gefeliciteerd 
Juf Marissa heeft nu officieel haar PABO- 

diploma gekregen. 
Wat fijn dat zij op 
de Regenboog blijft 
werken! 
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