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Koningsspelen 
Vandaag waren de Koningsspelen bij ons 
op school. Wat leuk om zoveel kinderen in 
het oranje of rood, wit, blauw op school te 
zien! In alle klassen is er aandacht besteed 
aan het Koningshuis en er zijn veel 
verschillende oudhollandse spelletjes 
gespeeld. Hieronder een kleine selectie 
van de vele leuke foto’s die vandaag zijn 
gemaakt.  

 
 
 
 
 
 

Kinderboerderij groepen 1-2 
Donderdag 29 staat er een bezoek aan de 
kinderboerderij gepland voor de groepen 
1-2. Dit bezoek kan helaas niet doorgaan 
op de geplande datum. Vanwege de 
maatregelen rondom Corona is de 
kinderboerderij nog gesloten. De kinderen 
zullen donderdag dus gewoon op school 
blijven. Hopelijk kunnen we dit schooljaar 
dit uitje nog inhalen.  
 
 

Juffen- en meesterdag 
Op woensdag 19 mei vieren de juffen en 
de meester van groep 1-2 gezamenlijk hun 
verjaardag. Op deze juffen-en meesterdag 
hoeven de kinderen geen eten en drinken 
mee te nemen. We maken er een echte 
feestochtend van en daar horen natuurlijk 
traktaties bij. Hierbij wordt er uiteraard 
rekening gehouden met de geldende 
Corona-maatregelen.  
 
Lezen met BOUW! 
Het programma BOUW! is een digitaal 
leesprogramma waarmee kinderen die dat 
nodig hebben extra kunnen 
oefenen met nauwkeurig en 
vlot lezen. Normaal gesproken 
werken de kinderen onder 
begeleiding van hulpouders 
hier onder schooltijd mee. 
Omdat we helaas geen 
hulpouders in de school kunnen 
ontvangen, wordt het 
leesprogramma voornamelijk 
ingezet om thuis extra te 
oefenen met het lezen van 
letters en woorden. Er is ook 
een diploma te verdienen en 
deze twee kanjers zijn de 
eerste die dit diploma hebben behaald. 
Gefeliciteerd Lagana en Kay-Lani!  
 
Overblijfkaarten  
Een reminder over de overblijfkaarten: 
Deze kosten sinds dit schooljaar €15,- Uw 
zoon of dochter kan op één kaart 10 keer 
overblijven. U kunt het bedrag overmaken 
op onze overblijfrekening.  
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CITO eindtoets 
Afgelopen woensdag en donderdag 
hebben de kinderen uit de groepen 8 de 
CITO eindtoets gemaakt. De toets is 
volledig digitaal afgenomen en er is super 
hard gewerkt door de kinderen. We 
verwachten snel na de meivakantie de 
uitslag van de toets met de kinderen en de 
ouders te kunnen delen.  

 
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s zijn gereed en klaar om te 
bestellen! Aanstaande maandag krijgt uw 
zoon of dochter de fotokaart mee naar 
huis. Op de fotokaart staat een code en 
met deze code kunt u alle foto’s van uw 
kind bekijken en bestellen. Er zijn heel veel 
verschillende opties om te bestellen. 
Wanneer u uw bestelling voor 6 mei doet, 
zijn de verzendkosten gratis. De code op 
de kaart kan meerdere keren gebruikt 
worden.  
 
Inspectie peuterspeelzaal 
De GGD voert jaarlijks inspecties uit bij de 
peuterspeelzalen. Begin april is de GGD op 
bezoek geweest bij onze groepen. Zij 
waren zeer positief over wat zij daar 
hebben gezien, iets waar we erg trots op 
zijn. Wanneer we de definitieve 
rapportage binnen hebben, zullen wij deze 
op de site zetten.  
 

Voorleesvoorstelling peuterspeelzaal 
Op 18 mei worden alle peutergroepen op 
RK de Regenboog interactief voorgelezen 
door schrijfster Marlies Verhelst uit het 
door haarzelf geschreven boek ‘Een 
feestmaal voor de koning’.  
Marlies komt in het lokaal van de groep 
voorlezen. Zo kunnen de peuters optimaal 
genieten van de voorstelling in hun 
vertrouwde omgeving. 
In het boek heeft Vogelspin een 
verrukkelijke taart gemaakt voor de 
jarige Koning Leeuw. Als hij zich 
omdraait , is het lekkerste stukje 
van de taart ineens verdwenen. 
Vogelspin is woest……… 
Wie heeft er van de taart gesnoept? 
 
Ziekmelden 
Wij merken de laatste tijd dat er soms te 
laat of niet naar school wordt gebeld 
wanneer een leerling ziek is. We 
verzoeken u vriendelijk dit tussen 
08.00 - 08.30 uur door te geven door te 
bellen naar het hoofdgebouw voor de 
groepen 1-2 tot en met 4 en de 
dependance voor de groepen 5 tot en met 
8. Zo weten de juffen en meester bijtijds 
hoeveel kinderen zij in hun klas kunnen 
verwachten. 
 
Lego in de LED-groep 
Keano en William uit groep 
5c hebben dinosaurussen 
van lego gemaakt. Zij 
moesten ook iedere dino 
een passende naam geven 
en bedenken hoe groot en hoe zwaar ze 
zijn en wat ze eten. 
 
Belangrijke data 
27.04: Koningsdag, alle kinderen vrij 
03.05: Start meivakantie 
17.05: Alle kinderen weer naar school  

 
 
  
 
 


