Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We hopen dat iedereen genoten heeft van een
fijne vakantie!
In school is de afgelopen week hard gewerkt door
John, steeds meer nieuwe kleuren worden
zichtbaar op ramen, muren en deuren. Het oogt
alweer een stuk frisser! Fijn zo voor de T&T van
volgende week!
De posters hangen weer op ramen en deuren.
Leuk als u er ook eentje voor uw raam thuis
hangt. Zo is het voor nieuwe ouders snel zichtbaar
waar de kinderen in de buurt naar school toe
gaan. Ook geven we weer ieder kind een flyer mee
om in de bus te doen of af te geven bij een
mogelijk nieuwe Regenboogleerling. Mond op
mond reclame werkt nog altijd het beste!
De flyers en posters komen deze week met de
kinderen mee naar huis.

Kalender maart 2019
Week 11
Deze week luizenkammen in alle groepen
12/3
Klassenraad Krekels 20u
14/3
Klassenraad Libellen 20u
15/3
Stakingsdag: school is dicht
16/3
Tuinwerkdag: wees welkom!
Week 12
18-22/3 Meesterwerkenweek
21/3
Thee & Tentoonstelling
17.30-18.45u
Nieuwe ouders 18.45-19.45u
Week 13
25/3
Overblijfrestaurant Vuuvliegen
26/3
Klassenraad Vlinders 20u
27/3
Klassenraad Sprinkhanen 20u
28/3
Klassenraad Vuurvliegen 20u

Jarigen 11 t/m 18 mrt
11 maart: Daan (8 jaar)
14 maart: Izai (7 jaar)

Geplande vervanging

11-3 Esther werkt i.p.v. Marieke
12-3 ochtend: Christel -> Willem
(werkdrukregeling)
13-3 Ivo -> Willem (freinetopleiding)

Alvast dank voor jullie PR!
Carnaval 2019
Wat was het een geweldig feest met onze prins Siem en zijn pages! We hebben echt
genoten! De foto’s zijn eind van deze week in het fotoalbum te vinden.

Andere schooltijden
Op woensdag 13 maart vergadert de MR over de andere
schooltijden. De ouderraadpleging wordt hierbij meegenomen.
In de nieuwsbrief van 18 maart krijgt u een terugkoppeling
hiervan.

Staking 15 maart
Komende vrijdag stappen een aantal
collega’s in de bus om hun stem te laten
horen voor meer investeringen in het
onderwijs. Er is extra geld nodig om de
kwaliteit van onderwijs te waarborgen voor
nu en in de toekomst!
Dank voor jullie begrip en steun!

Tuinwerkdag
We hopen op beter weer dan dat nu aangegeven wordt…we zullen vrijdag de
knoop doorhakken en mailen als we NIET aan de slag gaan.
We kunnen de aanhanger van John gebruiken om grof vuil en groen af te voeren.
Maar mocht iemand ons nog kunnen helpen met een extra aanhanger dan graag!
Nogmaals, wees welkom vanaf 10u!
Wij zorgen als school voor wat drinken en wat lekkers voor iedereen.

Vanuit de groepen
Vlinders & Libellen
Er is in de vakantie een dode boom
omgezaagd door John en Natascha (de
moeder van Bente bij de Krekels). De takken
zorgden vandaag voor veel speelplezier op
het plein!

Krekels
Dinsdag 26 februari hebben we met een pyjama/knuffeldag afscheid genomen
van onze stagiaire Femke. We hebben haar een boekje gegeven met gedichtjes en
tekeningen. We vinden het erg jammer dat ze weggaat en wensen haar alle succes
met het afstuderen.
OPROEP: wie heeft er nog hout voor onze
timmerbank? Onze voorraad is bijna op. Heeft u
thuis nog restjes hout, breng ze naar ons. Wij zijn er
erg blij mee.
Omdat we in de klas met bollen en knollen bezig
waren, konden we voor de carnavalsoptocht hier
niet mee achterblijven. Vandaar ons carnavalsthema:
“Wij zetten de bloemetjes buiten”. We hebben
hiervoor een paar mooie karren gemaakt.
Na een gezellig carnavalsfeest zijn we aan een
welverdiende carnavalsvakantie begonnen en
vandaag weer met frisse moed gestart.
PS: denken jullie aan de klassenraad morgenavond
12 maart? We zien jullie graag om 20.00 uur.

Vuurvliegen
Boomplantdag 13-3
Woensdag 13 maart is het Nationale Boomplantdag. Wij zijn door de werkgroep
Samen Doen maakt Mooi en Groen gevraagd om onze handen uit de mouwen te
steken bij de boomgaard achter de manege (Lierdal).
De weersvoorspelling is nat, dus denk aan regenjas en regenlaarzen.
Ouderhulp bij overblijfrestaurant
Maandag 25 maart is het overblijfrestaurant voor de Vuurvliegen. Dit betekent dat
we met de groep samen koken en overblijven.
Zijn er ouders die ons willen komen helpen? Vanzelfsprekend kunnen deze ouders
dan ook met ons mee lunchen.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Koekjes bakken voor de Thee & Tentoonstelling
Wie kunnen er koekjes bakken voor de Thee&Tentoonstelling? Dit kan op school,
maar mag natuurlijk ook thuis. De opbrengst gaat naar het goede doel.
Technovium dinsdagmiddag 12-3
Reminder: Vertrek vanaf school met de fiets om 12.45 uur.
Denk aan regenkleding!
Bezetting groepen
Tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie heeft Jacky extra gewerkt op
school waardoor er ruimte ontstond voor extra ondersteuning, gesprekjes,
activiteiten, etc. die nodig waren om de groepsdynamiek bij de Vuurvliegen te
versterken. Er is veel energie in gestoken door leerlingen en leerkrachten om hier
een positieve bijdrage aan te leveren en met een goed resultaat. Daar mag iedereen
trots op zijn!
Concreet betekent dit ook dat de extra inzet m.i.v. deze week vervalt. Wel is het zo
dat Brenda als LIO’er bij de Vuurvliegen staat waardoor er nog steeds extra handen
in de klas zijn waar nodig. We rekenen dus op een positieve voortgang.
Om de continuïteit te behouden kiezen we op dinsdag voor de volgende bezetting:
 Sprinkhanen: ochtend Esther en middag Willem
 Vuurvliegen: ochtend Christel/Brenda en middag Esther/Brenda

Informatie vanuit externen
De Heemtuin
VERWONDERING WEKKEN OVER
DE NATUUR
Dat is het werk van onze
educatiebegeleiders!
Meten hoe dik die boom is, speuren
naar sporen, verschillende kleuren
bessen verzamelen, luisteren naar
vogelgeluiden, de bijen observeren.
Onze educatiebegeleiders helpen in
het voor- en najaar
basisschoolkinderen
bij het uitvoeren van dit soort leuke en leerzame opdrachten in de heemtuin.
Het doel hiervan is om verwondering en interesse op te wekken
in thema’s als bomen, bloemen, kleine beestjes, stenen, water of de moestuin.
Educatiebegeleider in de heemtuin is inspirerend werk met kinderen
in de natuur als onderdeel van een gezellig team.
Meer informatie? Mail dan: educatie@heemtuinmalden.nl
Belangstelling: geef je op via www.heemtuinmalden.nl

