CBS DE REGENBOOG

13 april 2018

SCHOOLREISJE OP 17 APRIL/gr 3 t/m 7:
Het is bijna dinsdag 17 april! Dan is ons schoolreisje naar Duinrell We hopen uiteraard op een stralende
dag, maar houd de weerberichten goed in de gaten zodat je weet wat voor kleding je aan moet doen.
Wat moet je meenemen?
In ieder geval:
Een handige, afsluitbare tas waar jouw naam duidelijk op/in staat.
Drinken en boterhammen. Droge kleding/ handdoek als je in waterattracties gaat. Je mag niet nat de
bus in!
Eventueel:

Geld voor een souvenir (NB. Niet meer dan vijf euro)
Regenjas of zonnebrandcrème J

Goed humeur
We vertrekken ’s morgens om ongeveer 9.00 uur. Je wordt zoals
gewoonlijk om 8.45 uur op school verwacht.
We zijn ongeveer 17.00 uur weer terug op school.
Mocht je ziek zijn op die dinsdag (wat wel heel jammer zou zijn)
laat dan één van je ouders ons van te voren bellen. Anders staan
we misschien voor niets op jou te wachten…
SCHOOLREISJE GROEP 1 EN 2:
Het is bijna zover om op schoolreisje naar Aventura in Delft te gaan!
Wat is handig om op dinsdag 17 april mee te nemen?
Een tas met pauzehapje en drinken.
Gemakkelijke kleding en schoenen.
Er is toezicht bij de tassen en de kinderen kunnen onbeperkt limonade krijgen.
Voor de lunch krijgen de kinderen patat/kipnugget en limonade en aan het eind van de dag een ijsje.
We vertrekken om 9.00 uur en we gaan om 14.45 uur weer naar school. De kinderen gaan om 15.30
uur naar huis.
Met elkaar gaan we er weer een gezellige dag van maken!
Agenda:
17 april
17-19 april
25 april
26 april

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Centrale Eindtoets groep
Sportdag
Kanjerdag; continurooster; 14.15
uur uit.
27 april t/m 11 mei; VAKANTIE!!

Week 12: 16 t/m
20 april 2018
Groep 1-4
Petrus in de gevangenis Hand. 12
Filippus Hand. 8

Week 12: 16 t/m
20 april 2018
Groep 5-8
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1
Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning,
1 Samuël 8:1-22

CITO EINDTOETS IN GROEP 8:
Op dinsdag t/m donderdag ochtend 17, 18 en 19 april maken de kinderen van groep 8 de cito-eindtoets. De uitslag zal waarschijnlijk 15
mei of iets later binnen komen. In elk geval is het onze bedoeling om
de uitslag op vrijdag 18 mei mee naar huis te geven.
Wij wensen de kinderen heel veel succes bij het maken van de Citoeindtoets. Meer dan jullie best kunnen jullie niet doen.

TALENTENBAL:

Wie hierin is geïnteresseerd? Op
www.lansingerland.nl/
talent staat alle informatie
en een link naar het online
aanmeldformulier.

SPORTDAG OP 25 APRIL
Woensdag hebben we onze jaarlijkse sportdag en gaan we sportief genieten en wel op
de BVCB velden aan de Hoeksekade. Het is
de bedoeling dat u uw kind(eren) daar om
8.45 uur op de sportvelden brengt en de
kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen daar
om 12 uur weer opgehaald worden. Wij hopen op lekker weer.
Komt u ook kijken? Wij hebben er zin in.
E-mail wordt aangemerkt als spam
Op school werken wij met het administratiesysteem ParsnasSys. Wij
gaan er ook steeds meer toe over om vanuit school mailtjes vanuit
ParsnasSys te sturen. Onlangs gaven enkele ouders aan dat deze
mail in hun Spam terecht komt, waardoor mail wordt gemist.
Ondanks dat ze bij ParnasSys diverse (technische) maatregelen nemen om te voorkomen dat e-mail vanuit ParnasSys als spam wordt
aangemerkt, is dit helaas niet helemaal te voorkomen. Als een provider een e-mail als spam aanmerkt, zal hij deze blokkeren zonder dit
terug te melden aan ParnasSys. Daarom is het belangrijk voor u alontvanger om de spam-folder te controleren en om eventueel het emailadres 'mailservice@email.parnassys.net' als vertrouwd te registreren (dit verkleint de
kans dat de e-mail uit ParnasSys als spam gemarkeerd wordt).
Verder werd aangegeven
dat als ouders een REPLY
doen dat dit niet bij de
leerkracht aankomt. En dat klopt. Dan geeft u namelijk een reply op
de server van ParnasSys en daar gebeurt niets mee.
Dus als u een reactie wilt geven aan de betreffende leerkracht, moet
u altijd een nieuwe mail opstellen met het betreffende emailadres
van de leerkracht.
VOORLEZEN; EEN AANRADER:
Het effect van (voor)lezen op de taalontwikkeling van het opgroeiende kind Een van de meest effectieve manieren waarmee ouders de
taalontwikkeling van hun kind kunnen bevorderen is voorlezen. Je
kunt hier niet jong genoeg mee beginnen. Daarom zijn boeken een
middel bij uitstek om meer taal in het leven van kinderen te brengen.
Ook wanneer kinderen al zelf kunnen lezen vergroot voorlezen - door
de ouder - de motivatie, interesse en betrokkenheid van het opgroeiende kind. Degene die voorleest kan af en toe de tekst aanwijzen,
zodat het kind kan “meelezen”. Het kind kan dan zelf stukjes voorlezen, om te oefenen en om trots aan de ouder te laten zien wat het al
zelf kan lezen. Het duurt even voordat het zelfstandig lezen soepel
verloopt. De interesse in bepaalde verhalen kan daardoor vooruitlopen op het eigen leesniveau. Ouders kunnen hierop inspringen door
deze verhalen voor te lezen.
Wij wensen u veel ‘voorlees-plezier’.
WIST U DAT…………………….



We zin in het schoolreisje hebben?
En we lekker weer tegemoet kunnen zien?

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

SCHOOLVOETBAL:
Op woensdagmiddag 25
april zullen de meisjes van
groep 5-6 de volgende
ronde van het voetbaltoernooi spelen.
Tijden volgen nog.
SCHOOLFRUIT STOPT:
Met dank aan de Europese
Unie voor de vele weken
gratis schoofruit, komt er
nu toch een einde aan.
Volgende week krijgen we
voor de laatste keer
schoolfruit geleverd. Vanuit school hopen wij van
harte dat het u als ouders
zal stimuleren om uw kind
meerdere dagen per week
zelf fruit mee naar school
te geven.

