CBS DE REGENBOOG

12 april 2019

EEN NIEUWE DIRECTEUR VOOR CBS DE REGENBOOG GEZOCHT:
U heeft ongetwijfeld mijn persoonlijke brief gelezen. Per 1 augustus word ik directeur op de Prinses Maximaschool in Berkel & Rodenrijs en ga ik dus CBS De Regenboog verlaten.
Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve mailtjes en ondersteunende woorden. Hartelijk bedankt voor de waardering en de complimenten. Dat doet me goed! Hopelijk
spreek ik u nog!
Op 1 augustus 2003 ben ik begonnen als directeur op CBS De Regenboog en dat is
nu bijna 16 jaar geleden. In die 16 jaar is er veel gebeurd op onze school en zijn er
vele onderwijskundige ontwikkelingen gerealiseerd. Iets om samen trots op te zijn.
CBS De Regenboog staat bekend om de goede sfeer, een professioneel team, goede resultaten en niet op de laatste plaats zijn ontwikkeling op het gebied van Wetenschap&Techniek. Alle activiteiten op dit vlak getuigen hiervan en versterken het
plezier in het leren voor de kinderen. Kortom; de school staat er!
Dat betekent dat ik de school met een gerust hart achter laat, maar zoals u gelezen heb, wel met de
nodige emoties. Toch is nu het moment aangebroken dat ik mijn bakens ga verzetten. Ik ga een nieuwe
uitdaging aan. Die uitdaging denk ik te vinden op de Prinses Maximaschool in Berkel & Rodenrijs. Ook
een school van Spectrum. Natuurlijk had ik nog jaren op CBS De Regenboog door kunnen gaan, want ik
ben het nog lang niet zat en zo leuk is het om op deze school te werken, maar toch is het goed om deze stap te maken.
Door het bestuur van Spectrum zal - in samenwerking met het team en de MR - een procedure worden
gestart om een goede nieuwe directeur te vinden voor CBS De Regenboog. Met de inzet van alle betrokkenen, gaat dat zeker goed komen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
SCHOOLFOTOGRAAF: HERHALING
Zoals u weer, komt in september altijd de schoolfotograaf op bezoek. Soms is er commentaar op de foto’s of wijze van bestellen. Om meer duidelijk te krijgen wat uw voorkeur
heeft, heeft Martijn Maas uit de Ouderraad een kleine enquête gemaakt, om uw mening
duidelijker te krijgen.
Wij verzoeken hierbij dan ook om de enquete in te vullen, als u dat niet gedaan heeft, zodat wij helder kunnen krijgen waar de voorkeuren liggen. Graag uw aandacht hiervoor.
ENQUETE; https://nl.surveymonkey.com/r/JTD5NPQ
Agenda:
12 april
Sponsorloop
16-18 april
CITO-Eindtoets groep 8
18 april
Paaslunch en paasvieringen
19 april
Goede Vrijdag
22 april t/m 3 mei
Meivakantie.
7 mei
Schooreisje gr 1 t/m 7
29 mei
Studiedag; kinderen zijn VRIJ!!
14 juni
Team Spectrum uitje; gr 4 t/m 8;
‘s middag vrij, dus ook om 12
uur uit!!

Week 6: 15 t/m 19
april 2019
Groep 1 t/m 4
De Here Jezus wordt
begraven.
Matt. 27
De Here Jezus staat op
uit het graf. Matt. 28

Week 7: 15 t/m 19
april 2019 Groep 5 t/
m8
Jezus wordt begraven,
Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn
leerlingen, Johannes
20:19-23

PAASVIERING EN PAASLUNCH OP 18 APRIL:
Op donderdag 18 april zullen alle groepen op
school een paasviering hebben. Eén voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8.
Ondertussen zijn we op school in de klas en de
weekopening op weg naar Pasen, door alle verhalen en liedjes heen. Pasen, het mooiste feest van
het jaar, waarin we op Goede Vrijdag herdenken
dat onze Here Jezus is gestorven om ons te redden. Met Pasen zelf vieren we dat hij uit de dood
is opgestaan. Een onbegrijpelijk gebeuren waarin God laat zien hoeveel hij van ons mensen houdt. Jezus is opgestaan, halleluja!!
Op donderdag 18 april krijgen alle kinderen tussen de middag door
onze ouderraad een paaslunch aangeboden.
Hiervoor moeten enkele dingen meegenomen worden:

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten
hun eigen bord, beker en bestek mee naar
school nemen.
Voor de groepen 1 t/m 4 wordt alles vanuit school verzorgd. Die middag zijn alle groepen gewoon om 14.30 uur uit!!

Pasen. JEZUS is opgestaan!
Pasen, overal nieuw leven;
Wat een mooi bericht om door te geven.
TALENTENBAL:
Misschien is dit iets voor uw
kind(eren).
Helpt u de gemeente bij de
zoektocht naar Lansingerlands talent?!
Na drie succesvolle edities organiseert de gemeente ook dit jaar
weer een Talentenbal voor jong
talent
Het Talentenbal 2019 vindt
plaats op maandag 8 juli 2019
in Theater ’t Web in Bleiswijk.
Tijdens deze feestelijke avond
worden Lansingerlandse talenten tot en met 17 jaar uit de
Sport én Kunst & Cultuur sector
door de wethouder Sport en
Cultuur gehuldigd.
Nomineer uw ‘Talent van het
Jaar’!
Voor dit Talentenbal kunt u talenten nomineren voor de titel
‘Sporttalent van het Jaar’ of ‘Cultuurtalent van het Jaar’. Nomineren
van talenten is mogelijk tot en met maandag 20 mei 2019 via een
aanmeldformulier op www.lansingerland.nl/talent. Het is mogelijk om
meerdere talenten te nomineren. Wie weet mag uw genomineerde
zich straks talent van het jaar noemen!

CITO EINDTOETS IN
GROEP 8:
Op dinsdag en woensdag
ochtend 16 en 17 april maken de kinderen van groep
8 de cito-eindtoets. De uitslag zal waarschijnlijk 10
mei of iets later binnen komen. In elk geval is het onze bedoeling om de uitslag
op vrijdag 12 mei mee naar
huis te geven.
Wij wensen de kinderen
heel veel succes bij het maken van de Cito-eindtoets.
Meer dan jullie best kunnen
jullie niet doen.
ZENDING; Mozambique:
Zoals u ongetwijfeld uit de
media hebt vernomen, voltrekt zich momenteel een
humanitaire ramp in Mozambique als gevolg van
orkanen en overstromingen.
Deze periode willen we het
opgehaalde zendingsgeld
aan dit goede doel besteden.
Zoals u weet, vragen we de
kinderen elke maandag bij
onze weekopening zendingsgeld mee te nemen en
we hopen van harte dat u
dit wilt ondersteunen.

SPONSORLOOP:
Vandaag gaan de kinderen
van start en dat begint om
10.45 uur. Succes allemaal.
Volgende week krijgt elk
kind de sponsorlijst mee
terug om het geld op te halen. Het kan elke dag bij de
leerkracht worden ingeleverd en dat mag ook na de
vakantie.

WIST U DAT…………………….

Groep 8 op dinsdag en woensdag de Centrale Cito Eindtoets gaat maken? En we hen heel veel
succes wensen?

Sommige ouders het schoolreisje nog niet hebben betaald?

Dat we op dinsdag 7 mei op schoolreisje gaan en we daar al zin in hebben?
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

