CBS DE REGENBOOG

9 maart 2017

KONINGSDAG
Graag willen wij uw aandacht voor het volgende:
27 April is het koningsdag en deze dag wordt zoals voorgaande jaren
groots aangepakt door Stichting Nationale feestdagen. Dit jaar hebben is
de Leeuwenkuil ter beschikking voor de kinderrommelmarkt. Informatie
hierover is te vinden op de website www.snf-bergschenhoek.nl
Mocht u met uw kinderen op een kleedje willen gaan zitten om spulletjes te
verkopen, dan is het aan te raden is u een kleedje en/of een stoeltje mee
neemt? Dit uiteraard ivm het gras in de Leeuwenkuil.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Stichting Nationale Feestdagen Bergschenhoek
STUDIEDAG OP 21 MAART:

Op woensdag 21 maart staat onze studiedag gepland en die dag zijn
wij met het hele team met de Kanjertraining bezig.
De kinderen zijn die dag dus vrij! Houdt u hier rekening mee in de
agenda.
Toevallig is het ‘s middags voetbal voor groep 7 en 8. wij kunnen
helaas niet even komen kijken, omdat we tot minstens 4 uur op school aan de slag
zijn.

Agenda:
14 maart
21 of 28-03
4 of 11 april
21 maart
22 maart
23 maart
29 maart
29 maart
30 maart
2 april 2

Open Dag
Voetbaltoernooi gr 7-8
Voetbaltoernooi gr 5-6
Studiedag; VRIJ!!
Techniektoernooi in Delft.
Open podium groep 6
Paasviering en paaslunch.
Continurooster; 14.14 uur vrij.
Goede Vrijdag; VRIJ.
de Paasdag; VRIJ.

Week 11: 12 t/m
16 maart 2018
Groep 1-4
De belangrijkste?
Mat. 26/Joh. 13
Laatste avondmaal
Lucas 22

Week 11: 12 t/m
16 maart 018
Groep 5-8
De verheerlijking op
de berg, Marcus 9:213
De jongen die in de
war was, Marcus 9:14
-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:1316

JUF MADELON IN BLIJDE VERWACHTING:
Ja u leest het goed. Juf Madelon is in verwachting. Dat betekent dat zij dit schooljaar
nog afmaakt, maar in het nieuwe schooljaar
niet zal starten. Zij gaat na de zomervakantie namelijk direct met zwangerschapsverlof.
Dat heeft als gevolg dat we in ieder geval op
zoek moeten naar een invaller. Uiteraard
gaan we daarmee aan de slag.

INLOOPMOMENTEN;
U bent van ons gewend dat er enkele inloopmomenten per schooljaar
zijn na schooltijd. Dit schooljaar doen zoals u weet.
Wij geven alle ouders ‘s morgens de gelegenheid om hun kind van
groep 1 t/m 8 tot in de klas te brengen. We hopen op die manier dat
u wat regelmatiger in staat bent om naar het werk van uw kind te
kijken.
Uiteraard verbinden we hier enkele spelregels aan:
1.
De periode daarna tot aan de meivakantie alleen op vrijdag.
2.
De periode daarna tot de zomervakantie alleen op woensdag.
We beperken de dagen doelbewust, om ook de rust in de school te
waarborgen, maar op deze manier komt u iets vaker in de gelegenheid om even in de klas van uw kind te kijken.
Het betreft de tijd voor schooltijd, vanaf het moment dat de kinderen
naar binnen mogen. Om 8.45 uur starten de leerkrachten met hun
les en wordt u verzocht om het lokaal weer te verlaten.
TECHNIEKTOERNOOI OP 22 MAART:
Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd
voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier, werken de
kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse
activiteit. Met behulp van lesmateriaal lopen de
leerlingen stap voor stap door het onderzoeken ontwerpproces. Het beste team van de klas
mag vervolgens de strijd aan gaan tijdens een
van de regiofinales. De winnaars uit de regio's
mogen het tegen elkaar opnemen tijdens
de finale in het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem. Er zijn acht spannende competities,
waarin ieder jaar een ander thema centraal staat.
Dit jaar doen wij daaraan mee. Meester Robert is de coördinator van
het geheel en zal ook op 22 maart met enkele team naar Delft toegaan. U hoort hier snel meer van. In elke groep wordt aan een opdracht gewerkt en uiteindelijk gaat er één team van 4 kinderen mee
met meester Robert. Dat betekent in totaal 4 teams. De opdrachten
zijn als volgt verdeeld.

OPEN DAG:
Op woensdag 14 maart is
weer onze jaarlijkse Open
Dag. We willen u vragen om
ambassadeur voor onze
school te zijn en mensen die
jonge kinderen hebben en
een school zoeken op onze
school te wijzen.
ALVAST BEDANKT!!

BIDDAG IN DE HERVORMDE KERK:
Woensdag 14 maart is het
Biddag en is er om14:00
uur een Kinderdienst in de
Hervormde kerk in Bergschenhoek
Een vrolijke dienst om aan
God Zijn zegen te vragen
voor alles wat gaat groeien
en bloeien, voor ons werk,
school en kerk, voor de wereld om ons heen.
Een muziekbandje van kinderen helpt ons met het zingen van kinderliederen.
Kom je ook? Van harte welkom!
TENNISCLINIC GROEP 4:
Gisteren werd groep 4 getrakteerd op een tennisclinic. Het was een leuke ervaring om zo eens kennis te
maken met het spelletje
tennis.
Of er talenten tussen zitten,
kan ik u nog niet vertellen.
Het was leuk om te ervaren.
Helaas gooide de regen roet
in het eten. Dank aan de
ouders die hebben willen
rijden.

Groep 1/2 : De energieke waterbaan
Groep 3/4 : Het wiebelende insect
Groep 5/6 : De rijzende roeiboot
Groep 7/8 : De dansende duikboot
We zijn benieuwd. Maar meedoen is belangrijker dan winnen!!
WIST U DAT…………………….


We nog steeds dringend op zoek zijn naar enthousiaste ouders die in de Ouderraad willen
stappen? Komt u gerust even langs om te overleggen.

Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

