CBS DE REGENBOOG

7 juni 2019

Oproep nieuwe ouders voor de ouderraad!!
Helaas zijn er nog geen reacties binnengekomen, daarom nog een keer deze oproep!!
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.

SPONSORLOOP:
Beste ouders, jongens en meisjes, terwijl nog niet alles ingeleverd is, kunnen
we melden dat de sponsorloop een prachtig bedrag voor onze school heeft
opgeleverd. Het bedrag is afgerond €5710,Hier zijn we ontzettend blij mee en we willen dan ook iedereen die hier een
bijdrage aan heeft geleverd hartelijk bedanken. Jongens en meisjes, geweldig
gedaan!!
Dit geeft weer verdere mogelijkheden voor ons Techniekonderwijs de komende jaren en u zult in het
nieuwe schooljaar ook de resultaten in de kleutergroepen gaan zien. BEDANKT!!
Agenda:
12 juni
12 juni
14 juni
21 juni
1 juli
10 juli
11 juli
15 juli
17 juli
19 juli

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: 11 t/m 14
juni 2019

Week 6: 11 t/m 14
juni 2019

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

De verlamde man bij de
poort
Hand. 3 en 4
Petrus in de gevangenis
Hand. 12
U bent machtig
https://
www.youtube.com/
watch?v=m1tPfpV6BEQ

Elia, de man die bij
God hoort, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in
Sarefat, 1 Koningen
17:7-24

LAPTOPS:
Deze week zijn er nieuwe laptops op school gekomen met daarbij behorende oplaadkarren. De bedoeling is dat we met ingang van het
nieuwe schooljaar niet meer op de tablets werken in gr 4 t/m 8,
maar op nieuwe laptops. Deze laptops hebben een touchfunctie, zijn
omklapbaar en bieden vele extra mogelijkheden voor ons onderwijs.
Zeker ook om met Snappet te werken en volgend jaar met Blink Geïntegreerd voor de zaakvakken. De komende periode willen we ze al
in gebruik nemen om ermee te leren werken. Wij hebben er zin in!
TECHNIEKTOERNOOI OP 12 JUNI:
Aanstaande woensdag vertrekken juf Inge, ondergetekende en enkele begeleidende ouders met 8 kinderen
naar de landelijke finale van het Techniektoernooi in Arnhem. De kinderen
mogen daar nogmaals hun creatie tonen en uitleggen en het opnemen tegen
andere finaliseten uit Nederland.
We zijn erg benieuwd en hebben er
heel veel zin in. U hoort later hoe het
verlopen is. Zie ook: https://
ootechniek.nl/page/techniekspektakel
SPORTDAG OP 12 JUNI:
Woensdag hebben we onze jaarlijkse sportdag en gaan we sportief
genieten en wel op de BVCB
velden aan de Hoeksekade.
Het is de bedoeling dat u uw
kind(eren) daar om 8.30 uur
op de sportvelden brengt en
de kinderen van groep 1 t/m
8 kunnen daar om 12.30 uur
weer opgehaald worden. Wij
hopen op lekker weer. Komt
u ook kijken? Wij hebben er
zin in.
TOILETBEZOEK:
Omdat wij soms nogal opmerkelijk toiletgebruik tegenkomen op school, vragen wij uw aandacht voor
het volgende.
Wilt u regelmatig met uw
kind bespreken hoe je behoort om te gaan met toiletbezoek. Als uw kind thuis
leert hoe dat hoort, is de
kans op school ook groter dat dat lukt. Nu komt het helaas wel eens
voor dat er meer naast de pot komt dan erin of zelfs aan de muur en
uit hygiënisch oogpunt is dit natuurlijk niet de bedoeling. Graag uw
aandacht!!

MUSICAL ESTHER; ZIE
BIJLAGE
In één dag een musical instuderen en uitvoeren ?
Voor alle kinderen van 4 tot
12 jaar. Doe mee en meld
je aan ! Deelname is gratis
Opgeven kan via Zondagsschool.benjamin@outlook.c
om
Datum en Locatie: ZATERDAG 29 juni 2019
Hervormde gemeente Bergschenhoek, Kerkstraat 1,
Bergschenhoek
KUNSTTOER:
Samen met Concordia en
Kunsttoer organiseert Straattheater Lansingerland dit jaar het
festival op 23 juni 2019.
Voor ieder die dat leuk vind
hebben we weer een open
podium, waar ieder zijn of
haar talenten kan laten
zien. Via deze link kunnen
kinderen zich aanmelden.
Vriendelijke groet, namens
het vrijwilligersteam,
Brenda Flapper
ZENDINGSGELD:
Onlangs hebben we weer
€400,- kunnen overmaken
naar de Stichting Help mij
leven. Dankzij de opbrengst
van het zendingsgeld kunnen we af en toe een mooi
bedrag naar een goed doel
overmaken. Zie de website:
https://
www.helpmijleven.org/
Help Mij Leven zet zich in
om Braziliaanse kinderen in
nood te helpen. Dit doen we
door het welzijnswerk van
Robert Smits en de door
hem opgerichte organisatie
REMER in Brazilië te ondersteunen.
Iedereen bedankt voor de
zending. Zoals u weet,
wordt er elke maandag in
de weekopening aandacht
besteed aan het samen delen. We hopen dat u dit ook
aan uw kind wil mee geven
in de opvoeding.

WIST U DAT…………………….

Alle kinderen kunnen zich inschrijven voor het open podium. Bij het Straattheater,
zie https://straattheaterlansingerland.nl/open-podium/

De groepen 4 t/m 8 volgende week vrijdag ook om 12 uur vrij zijn, omdat al het personeel uit
gaat met Spectrum?

We u een heel fijn weekend toewensen? Geniet ervan.
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

