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Gouden regel
Rapportgesprekken
Inspectie
Carnaval
Carnavalsvakantie
Studiedag!
Februari 2020

Ma 10

Nieuwe gouden regel!
Blok 2 naschools

Di 11

Juf Sultan jarig
Woe 12
Do 13

Uw kind krijgt vandaag zijn of haar rapport
mee naar huis en de uitnodiging voor het
rapportgesprek.

Vr 14

Valentijnsdag
Za 15
Zo 16
Ma 17
Di 18

Laatste week blok 2 naschools

Rapportgesprekken!!

Woe 19
Do 20
Vr 21

Inspectiebezoek
Carnavalsviering tot 12.00 school!
Alle leerlingen middag vrij!

Za 22

Begin van de carnavalsvakantie.
Op dinsdag 3 maart verwachten we
iedereen weer op school!

Zo 29
Juf Astrid jarig op 1 maart.

Gouden Regel:

Vanaf maandag 10 februari is de nieuwe Gouden Regel:
Wij gaan netjes met spullen om!
We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Wil je iets van iemand lenen? Vraag het eerst even!
Liggen er spullen op de grond in de gang? Leg ze neer of hang ze op!
Samen zorgen we goed voor elkaars spullen!

Rapportgesprekken:
Op donderdag 13 februari krijgt uw kind het eerste rapport mee. Bij dit rapport zit ook een afspraak
voor een gesprek op dinsdag 18 februari met de leerkracht over dit rapport. Als deze datum niet
uitkomt, maak dan een andere afspraak met de leerkracht van uw kind. Wij vinden het heel
belangrijk ALLE ouders te spreken.
De kinderen van groep 1 hebben nog GEEN rapport, maar WEL een gesprekje met de leerkracht!

Carnaval op De Regenboog:
U heeft het vast al gezien! De school is al mooi versierd met dank aan de hulpouders en de
Carnavalswerkgroep.
Het feest kan bijna beginnen! Op vrijdagochtend 9 februari is de Regenboog een feestschool! Alle
leerlingen worden leuk verkleed op school verwacht om samen het feest te vieren.
De school is om 12 uur uit!

Vrije middag voor alle groepen:
Op vrijdagmiddag 21 februari zijn alle leerlingen om 12.00 vrij!
Dan begint de Carnavalsvakantie tot en met maandag 2 maart.
Wij verwachten iedereen weer fris en uitgerust op
Dinsdag 3 maart om 8.45 uur.
Geeft u dit ook aan de naschoolse opvang door?

