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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar zijn
aangebroken. Het musicaldoek hangt weer te
stralen in de hal en de groep 8-ters zijn druk
aan het oefenen voor deze fantastische
eindshow. In de klassen worden de
voortgangen weer gemeten. Wij kijken naar de
complete ontwikkeling van de kinderen, maar
de cito’s zijn hier wel een handig hulpmiddel
bij. In dit Regenboognieuws een terugblik op
mooie activiteiten, maar ook een
aankondiging voor komende activiteiten.

Welkom
Jax wordt in juni 4 jaar, zijn stoel staat straks
klaar in de kring. We wensen hem veel
leerplezier bij ons op school.

Personeel
We snappen dat u vol smart wacht op de
groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023.
We zijn bezig met de laatste puzzelstukjes,
maar we verwachten deze binnenkort met u
te kunnen delen.

Activiteiten
Kleuterfeest:
We hebben een geslaagde feestdag achter de
rug. De dag begon met een voorstelling van
Theater Potdoosie. Juffrouw Lotje en juffrouw
Dotje hebben ons laten lachen, dansen en
leren bizons vangen. Daarna konden we ons
heerlijk uitleven op het springkussen en bij de
spelletjes. Op het grasveld hebben we als

stoere cowboys en indianen een ritje gemaakt
op de pony of het paard. We hebben de dag
afgesloten met heerlijke frietjes en knakworst,
een diploma en cadeautje. Hierbij willen wij
nogmaals alle ouders bedanken die geholpen
hebben van tevoren en tijdens deze
superleuke dag!

Schoolreis groep 3 en 4 & 5 t/m 8
Donderdag 19 mei zijn de groepen 3 en 4 naar
Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn
geweest. De groepen 5 t/m 8 werden naar
Avonturenpark Hellendoorn vervoerd.
Alle kinderen hebben zich prima vermaakt!
Vele ritjes in de verschillende attracties later,
gingen de kinderen weer naar huis.
Na een mooie start, eindigde de dag helaas
wat natter, maar dat heeft de pret niet mogen
drukken. We kijken terug op een geslaagde
dag, mede door de hulp van een heleboel
begeleiders, bedankt voor jullie gezelligheid
en hulp deze dag!
Bijzonder was het feit dat groep 8 dit keer ook
op schoolreis was. Omdat zij, in verband met
alle corona-perikelen, in groep 6 en groep 7
geen schoolreis hebben gehad, mochten ze nu
mee om toch een ‘bovenbouw schoolreis’ te
hebben gehad in hun basisschool carrière.

Kleedjesmarkt
De groep 8-ters ontpoppen zich als ware
ondernemers! Op woensdag 15 juni tussen
12.00 – 14.00 uur organiseren zij voor alle
kinderen van De Regenboog een



kleedjesmarkt. In de bijlage meer informatie
hierover.

Van de Oudercommissie
Avondvierdaagse
Op dit moment zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor de avondvierdaagse.
Na 2 jaar niet te hebben kunnen lopen hebben
wij er weer heel veel zin in!
Alle kinderen die meelopen hebben een
informatiebrief ontvangen.
Hieronder alvast de startlocaties en starttijden

Startplaatsen:
Di: Cothen SVF voetbal
Woe: Langbroek dorpshuis
Do: Wijk Viking korfbal
Vrij: Cothen SVF voetbal

Tijden:
10km verzamelen 17.45u, start 18u
5km, verzamelen 18.15u, start 18.30u
Vrijdag = voor de 5km afwijkend: verzamelen
18.30u, start 18.45u
Defilé voor alle lopers begint om 20.15u
We willen wel alvast Fortune en Vernooij enorm
bedanken voor een sponsoring in koffie
benodigdheden.
Ook willen we ijssalon Verheggen bedanken voor
de geschonken ijsbolletjes!!
En tot slot Jumbo Wijk bij Duurstede De Heul voor
sponsoring in de fouragebenodigdheden
Heel erg bedankt allemaal!!

Oproep:
Kom erbij!!
Wij, het gezelligste team van de
oudercommissie, zijn op zoek naar 3
enthousiaste moeders en/of zeker ook vaders,
die ons team vanaf volgend schooljaar willen
komen versterken!!
Wij zijn op zoek naar mensen die flexibel zijn
tijdens schooluren. Ouders die creatief zijn in
het bedenken van activiteiten, deze in elkaar
kunnen draaien en begeleiden. Hoe leuk is het
als je meer kunt zien van je eigen kinderen en
bij kunt dragen aan een fantastische schooltijd
in die kostbare jaren dat ze op de basisschool
zitten?
Dus..: ben jij die flexibele, creatieve, gezellige
ouder en kun je het liefst 2 of meerdere jaren
blijven…

GEEF JE OP VIA: oc@regenboogwbd.nl en kom
erbij!
(Bij meerdere aanmeldingen vragen wij van
ieder een motivatie en kiezen wij wie er het
beste bij ons team past.)
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 14 juni a.s.
We hopen op enthousiaste reacties!

Kanjerwijsheid van de maand
De Kanjertraining heeft als doel een veilige
sfeer te creëren zowel in de klas als op school.
Volgend schooljaar wordt u uitgenodigd om
een Kanjerles bij te wonen. Meer info volgt bij
de start van het nieuwe schooljaar!

Belangrijke data
7 t/m 10 juni Avond4daagse
17 juni presentatiemiddag groepen 7
21 juni studiemiddag 12 UUR UIT!
23 juni MR-vergadering
27 juni GMR-vergadering
29 juni rapport
30 juni wisselmiddag

1 juli musical groep 8 voor opa’s
en oma’s

4 juli musical groep 8
8 juli start zomervakantie om

12.00 uur

Jarigen juni
1 Nils 4

Benjamin 7b
2 Inti Lucía 8

Aïsha 1
5 Eline 3

Jayden 7b
6 Jax 0/1
7 Noah 5

juf Tamara
8 Bart 5

juf Kirstin
10 Maher 8
12 Tim 5
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14 Stijn 7a
16 Micha 4

Noud 0/1
17 Orion 1
21 Emma 2
23 Sil 3
26 Vince 1

Robey 3
27 Thijs 6

Jessy 7a
28 Lise 4

Robin 6
Maxim 5
Krisje 2

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,
Het team van De Regenboog


