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Oudste kleuterfeest  
Wat een feest was het vandaag. De 
kinderen uit groep 1 waren vrij zodat de 

kleuters uit 
groep 2 de 
juf voor 
zichzelf 
hadden. Zij 

hebben heerlijk gespeeld en samen met 
de juf het pannenkoekbeslag gemaakt. 
Daarna zijn er pannenkoeken van 
gebakken.  De school rook heerlijk. Aan 
het begin van de avond kwamen de 
kleuters weer terug. Na de pannenkoeken 
en het ijsje begon de modeshow. Foto’s 
hiervan staan in de schoolapp. Daarna was 
het tijd om de beentjes los te gooien op 
de swingende muziek van een echte DJ. 
Wat een mooi feest om de kleuterperiode 
af te sluiten!  
 
Alternatieve schoolreis groepen 5, 6 en 7 
De hele dag zaten de kinderen al in 
spanning voor de bioscoopavond op 

school.  
Zoiets leuks 
maakt je 
ook niet 
elke dag 

mee natuurlijk. Nadat de kinderen 
binnenkwamen ontvingen zij het 
bioscoopkaartje voor de film die zij 
hadden uitgekozen. Na de controle van 
het kaartje aan de deur, kregen de 
kinderen een zakje popcorn mee en kon 

de film beginnen. In de pauze stond er een 
ijscoman op het 
plein en voor 
iedereen iets te 
drinken klaar. Wat 
leuk dat er zoveel 
kinderen verkleed 
waren. 
 
Lasergamen 
Omdat de schoolreis en het kamp niet 

doorgingen 
hebben de 
gymdocenten 
voor alle 
kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8, 
een 
lasergamespel 
georganiseerd in 
de gymzaal. Deze  

was compleet omgebouwd zodat iedereen 
zich kon verstoppen en verschuilen. Het 
lasergamen was een groot succes! 
 
Afscheid juf Margriet 
Na 32 jaar op de Regenboog gewerkt te 
hebben gaat juf Margriet afscheid van ons 

nemen. 
Afgelopen 
dinsdag was 
een van de 
laatste 

keren dat de juf kwam lesgeven. Bij 
aankomst op school stond haar een 
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verrassing te wachten. Zij werd ontvangen 
en toegezongen 
door alle 
kleuters die een 
erehaag voor 
haar hadden 
gemaakt. Aan 
het einde van 
de dag werd zij 
door haar 

collega’s in het zonnetje gezet … of achter 
de geraniums? De juf mag gaan genieten 
van haar welverdiende pensioen! 
 
Gezonde school 
RK de Regenboog draagt het predicaat 
 ‘Gezonde School’. Wij 
hebben veel aandacht 
voor een gezonde 
levensstijl. Wat mooi 
om bij de peuters steeds 
meer gezonde 
broodtrommels te zien!

VakantieBieb app 
Lekker lezen in de vakantie? Met de 
VakantieBieb app hebben kinderen de 
mooiste e-books én luisterboeken altijd op 
zak. De app is voor iedereen toegankelijk 
tot 1 september, ook als je geen lid bent 
van de bibliotheek. Je kunt de app 
downloaden in de Apple Store en Google 
Play. 
 
Laatste schooldag vrijdag 17 juli 
Vrijdag 17 juli is de laatste schooldag. Alle 
kinderen zijn in de middag vrij vanaf 12.00 
uur. Ook de peuters. Op maandag 31 
augustus zijn alle kinderen weer welkom! 
 
 
Belangrijke data 
14.07   :  Afscheidsavond groep 8 
17.07   :  Laatste schooldag. Alle kinderen, 
inclusief de peuters, om 12.00 uur vrij! 
 
 



Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 
 

.  
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
  


