CBS DE REGENBOOG

22 maart 2019

OPROEP NIEUWE OUDERS IN DE OR
Onze Ouderraad bestaat op dit moment uit 7 leden, maar voor volgend
schooljaar kunnen we zeker weer nieuwe ouders een plekje geven. Wij
hopen dat er onder u ouders zijn die het leuk vinden om deel uit te maken van onze OR en ook overdags iets kunnen betekenen, als dat nodig
is.
Dat houdt ook in dat u ongeveer 6 vergaderingen per schooljaar heeft
over allerlei organisatorische activiteiten voor onze kinderen op school.
Als u verdere informatie wilt, kunt u natuurlijk altijd op school terecht .
SPONSORLOOP OP 12 APRIL
Het is al weer 3 jaar geleden dat we een sponsorloop hebben gehouden voor onze
school. Nu willen we dit jaar weer een sponsorloop organiseren, en wel op vrijdag 12
april. Zoals u zult begrijpen, kan elke school wel wat extra geld gebruiken dat direct
ten goede aan de school komt. Om die reden willen we met de hele school een sponsorloop organiseren om ons Wetenschaps&Techniekonderwijs en Thematisch werken
goed in stand te kunnen houden. Maar we willen ook een deel bestemmen voor de
herinrichting van ons kleuteronderwijs. We zijn bezig met nieuw meubilair, maar willen ook nog enkele extra zaken zien te realiseren.
Dit aanbod kost veel extra geld en om dat goed te kunnen blijven doen, willen we
graag extra financiën genereren.
Op vrijdagochtend 12 april willen we om 10.30 uur graag een sponsorloop houden,
waaraan alle kinderen van onze school meedoen, dus groep 1 t/m 8. We hopen dat
elk kind zijn/haar beste beentje voorzet (zowel letterlijk als figuurlijk) en zijn/haar uiterste best wil
doen om van deze sponsorloop, en u dit wilt stimuleren om er een grandioos succes te maken voor onze
school. Na afloop krijgen de kinderen een ‘koude’ beloning.
Vandaag krijgen alle kinderen een belangrijke brief mee naar huis. Hopelijk
wilt u zich als ouders samen met uw kind inspannen om de sponsorloop tot
een groot succes te maken. VAN HARTE AANBEVOLEN!!
VERZOEK:
Wie zou ons voor de sponsorloop aan komkommers kunnen helpen? Dat vinden de kinderen altijd wel lekker tijdens het hardlopen. Ik hoor graag van u.
Agenda:
28 maart
Techniektoernooi
5 april
Crea-middag 3
12 april
Sponsorloop
16-17 april
CITO-Eindtoets groep 8
18 april
Paaslunch en paasvieringen
19 april
Goede Vrijdag; VRIJ!!
22 april t/m 3 mei
Meivakantie.

Week 6: 25 t/m 29
februari 2019
Groep 1 t/m 4

Week 7: 25 t/m 29
maart 2019 Groep
5 t/m 8

De fles met dure olie
van Maria
Marcus 14

De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30

Judas
Marcus 14

COBI; ZIN IN LEREN!

TECHNIEKTOERNOOI:
Dit is COBI.
Cobi staat voor:
Creatief
Onderzoekend
Burgerschap
ICT
Burgerschap
Wat bedoelen wij hiermee op CBS De Regenboog?

Burgerschap (in relatie met identiteit)
Ons doel als school is,
om de aan onze zorg
toevertrouwde
kinderen voor te bereiden
op goed burgerschap
en ze hierin ook voor
te leven. Kinderen bij
ons op school moeten
daarom kunnen oefenen in democratische
principes, moeten enige kennis hebben van
de multiculturele samenleving, verschillende religies en culturele achtergronden en opgevoed worden tot jonge
mensen die de attitude hebben om een positieve bijdrage te leveren
aan de samenleving om hen heen, waar ze zelf deel van uit maken.

Na de goede ervaringen van
afgelopen jaar, doen wij ook
dit jaar mee met het Techniektoernooi op donderdag
28 maart 2019.
Het thema van dit jaar is
communicatie. Het thema is
opgedeeld in verschillende
uitdagingen die wij in de
klas zullen uitvoeren.
In groep 1 en 2 zijn wij bezig om vanuit een bouwtekening een huis te maken.
De groepen 3 en 4 zijn aan
de slag met de vraag: ”Wat
moet je allemaal doen om
een ruimte of omgeving in
kaart te brengen?”
Groep 5 en 6 gaan een periscoop maken en tot slot zijn
groep 7 en 8 bezig een escape-room te maken.
Op school zijn de kinderen
enthousiast bezig met de
uitdagingen. Wij zijn benieuwd of deze ervaringen
ook aan het thuisfront worden “gecommuniceerd”. Wij
hopen van wel.

Dat besef moet aangeboord worden en ontwikkeld. Om die bijdrage
te kunnen leveren, moeten kinderen dus ook bepaalde vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Vooral goede sociaal communicatieve vaardigheden moeten hierbij aangeleerd worden.
Participatie aan processen staat voorop, omdat juist ontwikkeling/
bevordering van participatie, kinderen tot actieve en bewuste burgers
kan doen opgroeien. Burgerschapsvorming gecombineerd met de
godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming is misschien wel een
van de mooiste ontwikkelgebieden om met kinderen aan te werken.
Wat hebben wij als mens, als leerkracht te bieden, wat hebben wij
door te geven aan de nieuwe generatie? Iets waar we ons bewust
van zijn. Want: ‘Delen is niet alleen bij rekenen heel belangrijk’!
SCHOOLVOETVAL GROEP 7 EN 8:
Vorige week donderdag kregen we te horen dat het
schoolvoetbal van groep 7 en 8 niet op 20 maart
plaats vindt maart op 27 maart volgende week. We
wensen de kinderen en coaches veel succes, maar
vooral plezier.

Terugblik bezoek ‘t Geerje door groep 1-2A:
Afgelopen woensdag is
groep 1-2A op bezoek geweest bij ‘t Geertje, de geitenboerderij in Zoetermeer.
Dit ter ere van het komend
jubileum van juf Lydia. In
juni hoopt zij 40 jaar voor
de klas te staan en dat wilde ze nu alvast met haar
groep vieren. De kinderen
hebben genoten en veel
lammetjes geaaid en gevoerd.

WIST U DAT…………………….

We op de Open Dag 7 ouders hebben mogen begroeten? De kinderen van de leerlingenraad
hebben de ouders goed rondgeleid en over onze school verteld. De ouders die hebben meegeholpen worden hartelijk bedankt.

Heeft u het schoolreisje al betaald?
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

