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Afgelopen dinsdagnacht is de vader van Henk overleden. Zijn vader wordt maandagmiddag
begraven. Er zullen enkele collega’s de school vertegenwoordigen. Wij wensen Henk en zijn
gezin heel veel kracht toe.

Regel van de maand
De gehele maand september houden wij ons binnen alle groepen bezig met de maandregel:

De school is een plek waar iedereen met plezier kan
leren en spelen

Deze regel hangt weer in iedere groep en zal regelmatig binnen de groepen aan de orde
komen. U zult er via uw kind(eren) meer over horen!

Start project met thema ‘Waar zouden we zijn zonder…..’
Volgende week dinsdag 5 september starten wij met het project ‘Waar zouden
we zijn zonder….’ In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover meer
informeren en vanaf volgende week gaat u uiteraard het een en ander horen
via uw kinderen.

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
ondersteuning zal deze week komen te vervallen, gezien de
leerkrachten die niet mee op schoolkamp gaan de groepen
zullen lesgeven.
Inmiddels hebben alle kinderen van groep 8 de kampkrant ontvangen. Wij hopen op hele
mooie en gezellige kampdagen met elkaar!

Open monumenten klassendag
Vrijdag 8 september is het voor groep 7 open monumenten klassendag. Deze dag wordt
georganiseerd door de Stichting Open Monumentendag en er zal door groep 7 in de ochtend
een bezoek gebracht worden aan de moestuin van het Landgoed Zuylenstein. Daarna zal er
op school soep gemaakt worden met de groentes uit de moestuin. Wij gaan lopend naar het
landgoed. Advies is om schoenen en kleding aan te trekken die vies mogen worden. Als er
ouders zijn die willen meelopen en daarna willen meehelpen met de soep maken dan kunt u
dit doorgeven aan bscheffer@regenboogamerongen.nl.

Startgesprekken - 12 en 13 september
Tot maandag 4 september a.s. - 12.00 uur - kunnen alle ouders zich opgeven voor de
startgesprekken, die dinsdag 12 september en woensdag 13 september zullen worden
gehouden. De gesprekken vinden plaats met de ouder(s)/verzorger(s). Voor de groepen 7 en
8 komen de kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s) mee. De ouders die zich niet aanmelden
voor een startgesprek, worden door de groepsleerkracht(en) alsnog uitgenodigd voor een
gesprek. Voor groep 5 zullen de gesprekken plaatsvinden op dinsdag 12 september en op
donderdag 14 september.

Plusklas gesprekken
De startgesprekken voor de kinderen van de plusklas zullen op een later moment
plaatsvinden. Hiervoor ontvangt u als ouder(s)/verzorger(s) te zijner tijd een uitnodiging voor
een inloopmoment.

Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond - Groep 7 en 8
Dit jaar worden voor de kinderen van onze school speciale sportdagen georganiseerd door de
Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond in samenwerking met diverse
sportverenigingen/scholen. Met deze sportdagen willen wij de kinderen motiveren om te
gaan of blijven bewegen en willen we ze in contact brengen met één van de vele vormen van
sport die passen bij hun leeftijd. Dit jaar willen we daarom de kinderen uit groep 7 en 8 kennis
laten maken met een work-out en conditietraining. Op donderdagmiddag 14 september
brengen we een bezoek aan Workout en Aart Stigter Running op het Industrieterrein in
Amerongen. De kinderen zullen van 12.00 tot 14.00 uur drie clinics krijgen:
1.
2.
3.

Conditietraining
Work-out apparaten
Work-out zaalles

We zullen lopend om 12.00 uur van school vertrekken en om 14.15 uur zijn we weer terug bij
school. Het is de bedoeling dat de kinderen naast hun gymkleding en gymschoenen ook
schoenen meenemen waar ze buiten in het bos op kunnen rennen. Als je geen speciale
buitensportschoenen hebt, kan je ook je gewone schoenen gebruiken om op te rennen.
We hopen op deze manier de kinderen te stimuleren en een bredere kijk op bewegen/sporten
te geven. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de groepsleerkracht.

Schoolkorfbaltoernooi – Inschrijving!
Woensdag 4 oktober a.s. zal er weer een schoolkorfbaltoernooi
voor de groepen 3 t/m 8 plaatsvinden, op sportpark De Burgwal.
De kinderen kunnen zich hiervoor vanaf volgende week opgeven
via de website van school onder de rubriek “schoolactiviteiten”.
Mocht het aanmelden via de website bij u niet lukken, dan kunt u
een e-mail sturen naar mbrussaard@regenboogamerongen.nl.
De sluitingsdatum voor het aanmelden is donderdag 14
september.
De wedstrijden zullen om 16.00 uur beginnen en om ongeveer 19.30 uur zijn afgelopen. Deze
tijden kunnen nog veranderen als het aantal inschrijvingen meer of minder blijkt dan
verwacht. We hopen op veel aanmeldingen, dus geef je gauw op. Vindt u het als ouder(s) leuk
om een team te coachen? Meldt u dan tegelijkertijd aan bij de opgave van uw kind(eren). Wij
hebben u als ouder echt nodig. Bij voorbaat hartelijk dank!

Komende activiteiten
Week Datum

Activiteit

36

Opening project ‘Waar zouden we zijn zonder….’

Di.

5 sep.

Wo. 6 sep. Schoolkamp voor groep 8 naar Renesse
t/m
Vr. 8 sep.
Vr. 8 sep.
37

Open monumentendag groep 7

Di. 12 sep. Startgesprekken met alle ouders. Bij groep 7 en 8 met leerlingen
en
erbij
Wo. 13 sep.
Do. 14 sep

Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond - Groep 7 en 8

De eerstvolgende nieuwsbrief, jaargang 10, nummer 3, verschijnt eind week 37 - 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

Bijlagen:
 Blaas maar raak -> info via info mail
 Kinderen met autisme - info avond

