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Nieuw schooljaar

Afgelopen vrijdag zijn wij als team begonnen met het gedicht over de werkdag. Ook hebben wij
met elkaar van kleine strobalen een creatieve woonruimte in elkaar gezet.
Thema :  Hoe werken wij samen binnen onze school om kinderen te laten groeien.
De werkdag
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen ons gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht,
dat ik mij niets voor niets vermoei
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.

-

Mirna Noorlander
Mirna Noorlander, ouder van Lisa en Lotte Noorlander is deze vakantie van de trap gevallen. Dit
heeft wel gevolgen. Wij hopen dat haar situatie binnenkort zal verbeteren

-

Alle collega’s zijn nagenoeg hersteld. Daar zijn wij heel erg blij mee, Alleen Karin Eikelenboom zal
nog 4 weken een dag minder werken, maar dan zal Anja Brandsma, ook de vaste leerkracht van
deze groep, haar vervangen.

-

Met Jantiene Draaijer en Evi gaat het goed. Daar zijn wij ook heel erg blij mee.

Welkom nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie komen op maandag 21 augustus a.s. de volgende nieuwe leerlingen op school:
In groep 1a van juf Karin Eikelenboom en juf Anja Brandsma:
Liam Kroeze, loïs Vahlkamp, Kirsten van Ravenswaaij,
Levi van Veenendaal, Evi van Rossum, Maya van Soest
en Jesse Budding.
In groep 1a/2a van juf Karin Eikelenboom en juf Anja Brandsma:
Vajèn Ploeg.
In groep 3a van Meester Martijn Clarijs en juf Marjolein de Haas:
Luuk Vlaardingerbroek.
In groep 5a van juf Marlon Nell en meester Marco Brussaard:
Richelle Ploeg.
In groep 7b van meester Cees Dolderman en meester Henk van der Mheen:
Bradley Rebergen en Joppe Jorritsma.
Wij wensen alle nieuwe leerlingen een hele goede start toe bij ons op de Regenboog en een plezierige,
leerzame schoolperiode!

Luizencontrole
In de eerste schoolweek zal er een luizencontrole plaatsvinden bij uw kind(eren). Een groot aantal luizen
kamouders staan begin volgende week weer klaar om alle leerlingen op hoofdluis te onderzoeken. Zo
wordt ervoor gezorgd, dat luizen snel gesignaleerd worden en behandeld kunnen worden.
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Alle leerkrachten zijn deze afgelopen week al weer druk bezig geweest. Allerlei plannen zijn weer in orde
gebracht, allerlei roosters rond de plusklas, het remedial teaching rooster en een rooster voor de
nieuwkomers.
Ook allerlei organisatorische roosters zijn uitgewerkt, zoals keukenrooster, pleinwacht en hekkendienst.

Website
Vanaf volgende week kunt u ook weer op onze website onder het kopje ‘groepen’, allerlei informatie
m.b.t. de (nieuwe) groep(en) van uw kind(eren) vinden. Het betreft algemene informatie voor de groep,
de agenda, het huiswerk en t.z.t. foto’s van diverse activiteiten die zullen gaan plaatsvinden. Wij wensen
u veel lees- en kijkplezier toe!

Schoolkamp groep 8 - woensdag 6 t/m vrijdag 8 september
Op woensdag, donderdag en vrijdag 6 t/m 8 september gaan
de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar Renesse.
Met dit schoolkamp gaan dit jaar 9 leerkrachten mee. De
groepen 1 t/m 7 hebben deze dagen gewoon school.
De ouders en kinderen van groep 8 ontvangen tijdig een
email met alle informatie!
Voor de kinderen die nog geen schoolkampgeld hebben
betaald, volgt er op vrijdag 25 augustus a.s. via een brief een
betalingsherinnering / 2e betalingsmogelijkheid voor dit schoolkamp.

Komende activiteiten
Week

 Datum

28 t/m Ma.  10 juli t/m
33
Vr.    18 aug.
34

36

 Activiteit
Zomervakantie

Ma. 21 aug.

Start van het nieuwe schooljaar

Vr.   25 aug.

2e betaling schoolkamp groep 8

Di.     5 sep.

Opening project ‘Waar zouden we zijn zonder….’

Wo.  6 sep. t/m
Vr.    8 sep.

Schoolkamp voor groep 8 naar Renesse

Vr.    8 sep.

Open monumentendag groep 7

De eerstvolgende nieuwsbrief, jaargang 10, nummer 2, verschijnt eind week 35 - 2017. Als u wilt dat we
uw naam van onze verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@regenboogamerongen.nl

