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Kennismakingsgesprekken gaan
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Juf Nienke Jarig!
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Juf Jeannine Jarig!

WEEK TEGEN PESTEN
Strookjes kennismakingsgesprek
inleveren op school!
Start Kinderpostzegels!

Praktisch Verkeersexamen
Groep 8!
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Fotograaf op school!
Za 28
Meneer Nard Jarig!
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Kennismakingsgesprekken
Oktober 2019
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken

Start Kinderboekenweek

Do 3
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Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Dierendag!
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Juf Christel Jarig!
Zo 6
Gouden regel:
SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN!
Iedereen mag meespelen,
dan hoeft niemand zich te
vervelen.

Kennismakingsgesprekken:
Beste Ouders/verzorgers,
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen,
starten wij dit schooljaar met
Kennismakingsgesprekken.
We willen een goede start maken van het
jaar met zowel ouders als kind. Daarom
voeren we een startgesprek met alle ouders
en kinderen.
Deze gesprekken duren een kwartier. Zo
maken wij kennis met elkaar.
De bedoeling is dat u samen met uw kind
naar dit gesprek komt.
Het is niet de bedoeling om schoolresultaten
te bespreken, daarvoor zijn er in februari de
eerste rapportgesprekken. Ook voor adviezen
in groep 7 en 8 hebben wij in de loop van dit
schooljaar aparte gesprekken.
Wij zorgen voor oppas. Als u iemand nodig
heeft om voor u te tolken, neemt u die gerust
mee!
Om een goede planning te kunnen maken,
willen wij u vragen het strookje van de brief
in te vullen en mee te geven aan uw kind.

Graag uiterlijk maandag 23 september
inleveren op school.
U geeft aan welk moment u NIET kunt.
Wij hopen zo voldoende informatie te hebben
gegeven,
Met vriendelijke groet, Team de Regenboog

In de week tegen pesten
van 23 tot 27 september, wordt er op school
door de leerkrachten aandacht besteed aan
pesten.
De interne vertrouwenspersonen meneer
Nard en juffrouw Astrid zijn ook altijd
bereikbaar als een leerling wordt gepest, net
zo als Juffrouw Linda, de pest-coördinator van
onze school.
Kinderpostzegels 2019:

Voor kinderen, door kinderen, dat is het
motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar
zetten duizenden kinderen zich in zodat
andere kinderen geholpen worden
doormiddel van verschillende projecten. Ze
gaan langs de deuren om postzegels en
andere leuke producten te verkopen. En dat al
generaties lang. De Kinderpostzegelactie
wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de
wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Van woensdag 25 september tot en met
woensdag 2 oktober gaan ruim 160.000
basisschoolkinderen in Nederland op pad
tijdens de Kinderpostzegelactie.

Fietsverkeersexamen
Groep 8 heeft ook dit jaar een
fietsverkeersexamen.
Het examen op woensdag 25 september.
Ouders van leerlingen in groep 8 hebben alle
informatie in een aparte brief ontvangen.
De leerlingen van groep 8 gaan fietsen door
de wijk.
Als ze dit goed doen, krijgen ze hun
verkeersdiploma.
Vooraf aan dit examen moet elke leerling een
goede fiets ter beschikking hebben.
We wensen ze allemaal Succes!

Fotograaf op School
Vrijdag 27 september aanstaande komt de
fotograaf weer op school!
Van alle leerlingen zullen er klassenfoto’s en
portretfoto’s worden gemaakt, die u via een
code op internet kunt bestellen.
Kinderen die broertjes en zusjes in een
andere groep hebben, worden automatisch
samen op de foto gezet.
Heeft u een jonger broertje en zusje dat nog
niet op De Regenboog zit, dan kunnen ze ook
samen op de foto, u moet dan met de
kinderen om 12.00 op school zijn.

Kinderboekenweek REIS MEE ! :

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi,
de huifkar, de hogesnelheidstrein of het
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat
over voertuigen. Met het thema Reis mee!
gaan we op reis in kinderboeken. Niet de
bestemming maar het vervoer erheen staat
centraal. Ontdek de ruimte met een raket,
beleef avonturen op een cruiseschip, verken
een land tijdens een roadtrip, trek rond met
een tractor en zeil de wereld rond op een
catamaran. Met een boek kun je elke reis
maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.
Van een rondje op de step in de buurt tot aan
een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen
of rijd je samen? Tijdens de
Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt
jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek door
de boekhandel cadeau gedaan bij besteding
van ten minste € 10,- aan kinderboeken.

