CBS DE REGENBOOG

5 oktober 2018

PROJECT KUNST
We willen u alvast vragen om de avond van 18 oktober vrij te houden in uw agenda, want dan is de
afsluitende projectavond. Die avond zijn alle kinderen, ouders en opa’s/omá en andere belangstellenden
van harte uitgenodigd om naar de kunstwerken te komen kijken.
Die avond sparen we ook weer voor een goed doel en dat is deze keer voor Sulawesi waar de aardbe
ving zoveel leed heeft veroorzaakt.
In groep 3 en 4 is al een ‘kunstenaar’ op bezoek geweest, iemand die zelf schildert en daar iets over
heeft verteld in de klas.
Ook in groep 6 en 7 gaat er een gastdocent komen, van KunstBreak uit Berkel. In groep 8 is een gastdocent geweest die uitleg kwam geven over de werking van kleur en licht. Dus er gebeurt al veel.
In deze weken gaan ook enkele groepen op bezoek bij de Oranjehoek, in de Stander. Zij zullen daar
samen met ouderen gaan tekenen en schilderen. Op die manier willen we de kinderen ook betrekken op
de samenleving en ze laten ervaren hoe leuk het kan zijn
om ouderen te ontmoeten.
Verder kunt u natuurlijk altijd aan uw kind vragen wat er
allemaal in de klas gebeurt.
Natuurlijk is het ook kinderboekenweek met het thema
‘Vriendschap’.
Ook dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. De hogere
groepen gaan bijvoorbeeld voorlezen aan de jongste groepen, in meerdere klassen vindt de voorleeswedstrijd
plaats.
Ook het thema vriendschap zal in kunstwerkjes terug komen.

Agenda:
18 okt.
12 okt.
19 okt.
22-26 okt

Slotavond project.
Voorleeswedstrijd
groep 5 t/m 8;
Hele school 12 uur vrij!!
Herfstvakantie

Week 40: 8 t/m 12
oktober 2018

Week 39: 8 t/m 12
oktober 2018

Groep 1 t/m 4
Bij de berg Sinaï
Ex. 19-32
Het gouden kalf
Ex. 32
Lied: Je bent bijzonder
https://
www.youtube.com/
watch?v=cH-

De Heer verschijnt op
de Sinai, Exodus 19
De tien geboden,
Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen,
Exodus 20:18-21 +
Ex 21-31 + Ex 31:1

Groep 5 t/m 8

LEERLINGENRAAD
Onlangs zijn de verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Het was
spannend, er zijn leuke presentaties/campagnes gehouden en na
een echte stemronde in elke groep
zijn de volgende kinderen gekozen:
Groep 8: Viggo en Brenno
Groep 7: Mischa en Anne-Fleur
Groep 6: Bente en Abigail
De kinderen zullen het misschien
wel een beetje spannend vinden. Maar de eerste vergadering is al
geweest en dat ging heel goed.
Brenno is tot voorzitter benoemd en Viggo tot notulist.
ZENDING:
U heeft het ongetwijfeld gezien, gelezen, gehoord, de ramp op Sulawesi. Hulporganisaties gaan de komende weken met Giro555 geld
inzamelen voor de slachtoffers op Sulawesi. Het Indonesische eiland
werd vrijdag getroffen door een verwoestende aardbeving en tsunami.
De nationale actie gaat direct van start, meldt Giro555 dinsdag. Op
radio, televisie en sociale media verschijnen fondsenwervende reclames en daarnaast komen er acties door
heel het land.
Door het natuurgeweld in Indonesië zijn zeker 1.234 mensen om het
leven gekomen. Daarnaast raakten 799 mensen zwaargewond. De
autoriteiten in het land vrezen
dat het dodental verder zal stijgen, omdat bepaalde gebieden
afgesloten zijn van de buitenwereld en er slechts beperkt communicatie is.
Om diezelfde redenen komt de
hulpverlening op het eiland
moeizaam op gang en is de omvang van de ramp nog onduidelijk.
Op school willen we de zendingsopbrengst van de komende weken
bestemmen voor de hulp aan Sulawesi. We hopen dat u dit een warm
hart toedraagt en u uw kind zendingsgeld mee wilt geven. Vooral op
maandag bij de weekopening staat dit centraal.
LEGOLEGUE:
Deze week zijn de kinderen weer verder gegaan met het project Legolegue. Een robotica wedstrijd op 24 november. De opdracht is pittig en zeer uitdagend. Leest u maar eens:

VOORLEESWEDSTRIJD
NAAR 12 OKTOBER:

U bent van ons gewend dat
de voorleeswedstrijd plaats
vindt op de laatste vrijdag
voor de herfstvakantie. Deze keer is dat niet het geval
en houden we de wedstrijd
op vrijdag 12 oktober, een
week eerder, van 13.30 –
14.30 uur.
In de groepen 4 t/m 8 worden eerst groepswedstrijden
gehouden. De winnaars mogen op 12 oktober hun beste beentje voorzetten en
iets uit hun boek voorlezen.
De winnaars van groep 7 en
8, doen mee aan de echte
Nationale Voorleeswedstrijd.
Één van hen zal als schoolkampioen doorgaan naar de
volgende ronde en wie weet
nog wel verder.
De ouders van de kinderen
die in de finale voorlezen op
12 oktober zijn uitgenodigd
om te komen kijken en luisteren.
JIPPIE; JENS IS GEBOREN:
Afgelopen maandag is juf
Rianne bevallen van een
zoon en hij luistert naar de
naam Jens. Het gaat goed
met hen en wij feliciteren
Rianne van harte en hopen
haar natuurlijk binnenkort
op school te zien met haar
zoontje.

Laat jullie team een menselijk fysiek of sociaal probleem kiezen waar
men mee te maken krijgt tijdens een langdurige ruimteverkenning
binnen ons zonnestelsel en kom met een oplossing. In de FIRST LEGO League INTO ORBITSM Challenge wordt het zonnestelsel van onze Zon gedefinieerd als het gebied in de ruimte, inclusief alle lichamen die het bevat, reikend tot vijftig (50) astronomische eenheden
(AE), of ongeveer 7,5 miljard km, van de Zon. Mensen alleen al voor
een korte tijd veilig de ruimte in krijgen is ontzettend moeilijk. Het
maken van raketten, een ruimtevaartuig en eenvoudige levensondersteunende systemen is één van de meest ingewikkelde taken die
mensen kunnen doen. Maar stel je gewoon eens voor dat jullie missie
om het zonnestelsel te verkennen een jaar of langer gaat duren. Hoe
ga je dan om met de fysieke problemen.
We wensen Katelijne, Robert en de kinderen veel succes.
WIST U DAT…………………….

Er volgende week geen weekbrief uitkomt i.v.m. afwezigheid van ondergetekende?

Er veel kunstenaartjes op onze school zitten?

We binnenkort graag weer mee doen aan de actie Schoenendoos. Informatie volgt nog!
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

