
 

 
Nieuwsboog 22 - 12 juni 2020 

 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
 
De school bruist weer! Alle kinderen zijn weer tegelijk op school, wat fijn! De stap van 50/50                 
onderwijs naar de volledige opening van de school was voor iedereen best even wennen, maar               
inmiddels hebben we onze draai aardig gevonden. Het onderwijs draait weer, natuurlijk wel volgens              
de opgestelde richtlijnen van het RIVM.  

In deze Nieuwsboog is er aandacht voor de activiteiten die de komende weken nog op het programma                 
staan. Onderaan treft u weer de kalender aan, zodat u een overzicht heeft.  

Met vriendelijke groeten, 
Het team van De Regenboog 
 
 
Toetsen - De komende twee weken gaan we weer aan de slag met de LVS-toetsen (CITO). Naast                 
deze objectieve toetsen nemen we ook de methodegebonden toetsen af. We toetsen om de              
ontwikkeling van de kinderen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen.              
Door de resultaten van de toetsen kunnen we zien hoe de kinderen zich de afgelopen periode hebben                 
ontwikkeld en kijken wat er nodig is in ons onderwijsaanbod nu en in het volgende schooljaar. 
 

Afscheid groep 8 - De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben inmiddels een globaal overzicht                 
van het afscheid van groep 8 ontvangen. Op dinsdag 14 juli gaan we met elkaar afscheid nemen van                  
de leerlingen en houden wij een combinatie tussen feestavond en afscheidsavond. De musical zal dit               
jaar opgenomen worden, zodat de ouders thuis de musical kunnen kijken terwijl de kinderen op               
school kijken. Aan het eind van de avond gaan we op het schoolplein afscheid nemen van leerlingen                 
en ouders, waarbij we uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 
 
Bewegingsonderwijs - Vanaf volgende week gaan de groepen 3 t/m 8 weer gymactiviteiten             
ondernemen in de buitenlucht. Elke vrijdag, mits het weer meewerkt, zal er dan weer gesport               
worden. De groepen 3 t/m 5 krijgen gym op het schoolplein van onze school, waarbij wij de hulp                  
hebben ingeroepen van de sportcoaches van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond. Voor de             
groepen 6 t/m 8 zijn wij nog aan het kijken wat de meest praktische locatie is om te gaan sporten.                    
Via de leerkracht van de betreffende groepen hoort u volgende week wat het plan wordt en of de                  
kinderen op vrijdag een fiets nodig hebben. 
 
Materialen - Fijn om te kunnen constateren dat alle materialen na de periode van onderwijs op                
afstand en 50/50 onderwijs weer in goede staat op school terug zijn. Dank voor het met zorg omgaan                  
met de materialen. 
 
  

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 
 
Verkeersexamen - Op maandag 15 juni buigt groep 7 zich over het landelijk theoretisch              
verkeersexamen. Succes! Op vrijdag 19 juni worden de fietsen van de leerlingen van groep 7               
gecontroleerd op veiligheid, zodat zij op vrijdag 3 juli veilig kunnen deelnemen aan het praktisch               
verkeersexamen.  
 
Studiedag 26 juni - Vrijdag 26 juni zijn alle kinderen de hele dag vrij. Het team heeft dan een                   
studiedag. 
 
Kalender 
 

15 juni Theoretisch verkeersexamen groep 7 

19 juni Fietscontrole groep 7 

26 juni Studiedag - de kinderen zijn de hele dag vrij! 

3 juli Praktisch verkeersexamen groep 7 

6 juli Rapporten groep 1 t/m 7 gaan mee naar huis 

7 en 9 juli Rapportgesprekken (verdere informatie volgt) 

14 juli Feestavond/afscheidsavond groep 8 

15 juli Uitzwaaimoment groep 8 op het plein door de leerlingen groep 1 t/m 7 

16 juli Doorschuifmoment groep 1 t/m 7 naar hun nieuwe leerkracht 12.30 uur  - 13.30 uur 

17 juli Laatste schooldag 2019-2020, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 
We zien de kinderen weer op school op maandag 31 augustus. 

 
 
Bijlagen: 

- Nationale buitenspeeldag 
- Flyer sportspeeltuin  
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