CBS DE REGENBOOG

24 mei 2019

Oproep nieuwe ouders voor de ouderraad!!
Zoals u weet, is de Ouderraad voor ons een hele belangrijke groep ouders, die bereid is om allerlei activiteiten binnen de school te ondersteunen, uit te voeren en/of coördineren. Op dit moment zijn er 7 ouders in de OR actief en
dat aantal zouden we graag willen uitbreiden.
Graag zouden wij willen bereiken dat er nog enkele ouders zich voor de OR aanmelden, zodat de armslag wat ruimer wordt. Heeft u interesse, dan verzoek ik u om u te richten tot ouders die in de OR zitten (zie ons schoolgids
katern) of ondergetekende. Van harte aanbevolen.
OPROEP PLEINWACHTOUDERS VOLGEND SCHOOLJAAR:
Ook volgend schooljaar werken we met een continurooster. Om de middagpauze goed te kunnen vorm geven, zijn
er nu 8 mensen die pleinwacht draaien. Enkelen gaan daar volgend schooljaar niet mee verder. Het ziet er naar uit
dat het schema voor volgend schooljaar compleet is, maar we zouden nog wel enkele vrijwilligers kunnen gebruiken als reserve. Dat betekent dat we behoefte hebben aan nieuwe mensen die bij ziekte of afwezigheid van een
pleinwacht bereid zijn om tussen de middag pleinwacht te komen doen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Ik hoop van harte dat er ouders zijn die dit willen gaan doen of anderen kennen die hierin geïnteresseerd kunnen
zijn.

Avondvierdaagse
Laatste kans om in te schrijven voor de Avondvierdaagse. Deze vindt dit jaar plaats van 25
t/m 28 juni. U kunt uw kind(eren) en eventueel uzelf inschrijven tot uiterlijk 24 mei. Vorig
jaar hebben we met 53 deelnemers van onze school meegelopen. Wij hopen ook dit jaar
weer op veel inschrijvingen! Wie doet er mee?
Marjan Efde, Marijke v.d. Spek, Mirjam Bloom.
Agenda:
29 mei
30+31 mei
12 juni
12 juni
14 juni
21 juni
1 juli
10 juli
11 juli
15 juli
17 juli
19 juli

Studiedag; kinderen zijn VRIJ!!
Hemelvaartweekend; VRIJ!!
Sportdag bij BVCB
Landelijke finale Techniektoernooi
Team Spectrum uitje; gr 4 t/m 8;
‘s middag vrij, dus ook om 12
uur uit!!
Createch voor groep 4 t/m 8
Rapporten mee naar huis
10-minutengesprekken
EINDFEEST
Musicalavond groep 8
Doorschuifochtend.
Laatste schooldag; 12 uur VRIJ!!

Week 6: 20 t/m 24
mei 2019
Groep 1 t/m 4
De Here Jezus gaat naar
de hemel. Hand. 1

Week 7: 20 t/m 24
mei 2019 Groep 5 t/
m8

(Hemelvaart)
Jezus gaat naar de
hemel, Handelingen
1:1-11

SPONSORGELD:
De opbrengst van de sponsorloop komt zeker boven
de €5000,- uit. dus dat is al fantastisch. In de volgende weekbrief is het precies bekend. Nu zien we
dat nog niet alles is ingeleverd. Graag uw aandacht.

WIST U DAT…………………….

We u een heel fijn weekend toewensen? Geniet ervan.

Dat woensdag 29 mei de school dicht is ivm een studiedag? Er volgende week geen weekbrief uitkomt en we


dan een lang weekend vrij hebben?
Dat groep 8 dinsdag 4 juni op schoolkamp gaat? En dat ze daar zin in hebben?

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

