CBS DE REGENBOOG

6 juli 2018

GROEPSVERDELING 2018-2019
Hopelijk is de groepsverdeling thuis goed aangekomen. Ik heb begrepen dat er best verrassende dingen
in zaten en dat klopt ook. Juf Rianne naar groep 4 en eerst vervangen door een meester, die dan ook
nog nieuw is. Juf Jacqueline en meester Robert naar groep 6 en de juffen van groep 6 en 7 mee met
hun eigen groep naar het volgende jaar. Wij hebben er een goed gevoel over en zien het jaar dan ook
met vertrouwen tegemoet.
Vandaag komt de concrete indeling van kinderen in de groepen 1 t/m 3 via de mail voor de betreffende
ouders van die groepen.
DOORSCHUIFOCHTEND OP 11 JULI:
Op woensdagochtend 11 juli houden we onze doorschuifochtend. Die ochtend proberen we zoveel als
mogelijk alle kinderen van 8.45 uur tot 10.15 uur les te geven in het lokaal waarin ze volgend jaar zitten en met de leerkracht die ze volgend jaar krijgen. Ook alle kleuters die direct na de vakantie op
school komen, worden voor dit moment uitgenodigd. We kijken er naar uit.

VAKANTIEBIEB!! LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE:
Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 a 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en eigenlijk onmisbaar, blijkt uit groot onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat kan heel goed digitaal met de vakantiebiebapp van de bibliotheek. Op de vakantiebieb-app
voor tablet of smartphone, is onder andere een
selectie van digitale kinderboeken (e-books) opgenomen. De nieuwste versie van de vakantieBIeb is vanaf 1 juni te downloaden in de AppStore en Google Play Store.
Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl
Agenda:

9 juli
11 juli
12 juli
13 juli

musicalavond gr 8
doorschuifochtend
spelletjesmiddag
laatste schooldag; 12 uur vrij!!

Week 12: 11 t/m
15 juni 2018
Groep 1-4

Week 25: 18 t/m
22 juni 2018
Groep 5-8

Rachab Joz. 2

De dansende koning,
2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2
Samuël 11:1-27
Het verhaal van
Natan, 2 Samuël 12:1
-9 Groep 5-8

Eindelijk in het nieuwe land Joz. 3.

AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8: LAATSTE LOODJES:
Maandag 9 juli is het zover, dan zal er
weer een groep 8 afscheid nemen van
onze school. Dit zullen ze doen door het
opvoeren van een spetterende musical.
Op donderdagochtend 5 juli zal groep 8 in
het speellokaal alle liedjes opvoeren voor
de kinderen van groep
1 t/m 3.
En op maandagmiddag 9 juli gaan de
groepen 4 t/m 7 ‘s middags naar Melanchthon Bergschenhoek om de Generale
bij te wonen. Daar start de voorstelling
om 13.45. Groep 4, 5 en 6 gaan met de
auto en groep 7 gaat op de fiets.
‘s Avonds zal groep 8 de musical opvoeren voor hun ouders , opa’s en oma’s en
andere uitgenodigden. Het belooft een
leuke avond te worden en we wensen de kinderen heel veel succes.
Nog even oefenen de komende dagen en dan mogen jullie echt optreden.
Op dinsdag 10 juli gaat groep 8 nog op school opruimen en als afsluiting naar Bon Chef. Wat ze daar gaan doen, verklappen we lekker
niet!
CONTINUROOSTER!
Als het goed is, heeft u alle informatie over het continurooster ontvangen en verwerkt.
Wat gaat er concreet veranderen?

De dagelijkse begintijd wordt in het nieuwe schooljaar vervroegd naar 8.30 uur. Het hek gaat dan om 8.20 uur open.

Invoering van een continurooster, dat betekent dat alle kinderen in de eigen klas op school eten onder begeleiding van de
eigen leerkracht en dus tussen de middag niet meer naar huis
gaan om te eten. De lunchtijd wordt ook bestempeld als onderwijstijd. Dat houdt dus ook in dat alle kinderen een eigen
lunchpakket mee naar school moeten nemen.

De eindtijd op de lange dagen (ma, di, do, vrijdag) wordt vervroegd naar 14.30 uur. Behalve voor groep 1 t/m 3 op vrijdag,
groep 1 t/m 3 blijft de vrijdagmiddag vrij.

Groep 4 gaat in het nieuwe schooljaar ook op vrijdagmiddag
naar school.

Gelijktrekken van de eindtijd op woensdag voor groep 1 t/m 8.
De eindtijd wordt dan 12.30 uur voor alle groepen. (Een uitbreiding van lestijd voor groep 1 t/m 4. )


INSCHRIJVING
KLEUTERS:
Wij zouden heel graag willen weten hoeveel nieuwe
kleuters het komend schooljaar gaan instromen. Als u
thuis een kind heeft wat bijna 3 jaar is, dan wil ik u
vragen om op school langs
te komen om uw kind in te
schrijven. VAN HARTE AANBEVOLEN!
Spelletjesmiddag 12 juli:
De spelletjesmiddag komt in
zicht. Die middag zullen we
met elkaar een spellencircuit houden. De kinderen
van gr 7 zullen hierbij als
spelinstructeur ingezet worden. We kijken ernaar uit.
Laatste schooldag:
Ook de laatste schooldag
komt in zicht. Die laatste
ochtend ronden we alles in
de klas af, ruimen we op.
En er komt nog een verrassing die ochtend. Even
wachten nog…..
GEVONDEN
VOORWERPEN:
Dat betekent ook dat we
bijna alle gevonden voorwerpen en kleding gaan opruimen. Dus als u nog iets
mist, dan is het goed om
even in de bakken in de hal
te kijken. Misschien zit het
er wel bij.

Het pauzerooster voor de groepen volgend schooljaar:
12.00—12.30 uur; groep 6, 7 en 8/ lunch om 12.30 uur
12.30—13.00 uur; groep 3, 4 en 5 / lunch om 12.15 uur
3.00—13.30 uur; groep 1 en 2 / lunch om 12.00 uur

Denk u aan de volgende dingen voor uw kind?:

Een broodtrommel met naam van uw kind

Een drinkbeker met naam van uw kind

Graag een gezonde lunch en geen snoep

WIST U DAT…………………….

Wij de kinderen van groep 8 maandag een hele fijne dag toewensen en succes met de opvoering van de musical?

We al weer de laatste schoolweek van dit jaar in gaan? Het is gewoon ongelooflijk, maar
waar?

We uitkijken naar de laatste activiteiten met als afsluiting donderdag spel en vrijdag een
verrassing?
Een hartelijke groet van ons allen en een fijn weekend, namens het team, Huib Wilkes

