Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Komende donderdag staat er een studiemiddag
gepland voor het team. We krijgen dan een training
om te werken met ons nieuwe besturingssysteem
Office 365. Alle scholen van Condor zijn dit jaar
hiertoe over gegaan.
Op maandag 8 april en dinsdag 9 april vindt de
daadwerkelijke migratie plaats. We zijn deze dagen
niet bereikbaar via de mail.
Er zal die week dan ook geen nieuwsbrief uit gaan.
Office 365 biedt ons o.a. nieuwe mogelijkheden om
makkelijk samen te werken. Dit geldt voor ons als
team, maar ook voor de leerlingen.
Uit ervaringen van andere scholen is geleerd waar de
knelpunten zitten bij zo’n migratie. We hopen dat we
als Regenboog het geheel vrij soepel zullen doorlopen
en snel weer in digitale verbinding zullen staan!

Kalender april 2019
Week 14
4/4
Studiemiddag: lln v.a 12u vrij
5/4
Schoolarts
Week 15
10/4
Gympodium: alle ouders welkom!
Week 16
15/4
Overblijfrestaurant Krekels
18/4
Paasviering groep 1 t/m 8
19/4
Continurooster, lln om 14u vrij
Mei-vakantie: 22 april t/m 3 mei

Jarigen 1 t/m 8 april
5 april: Djessmay (7 jaar)
8 april: Tanne (7 jaar)

(Geplande) vervanging

1+2/4: Karin bij de Krekels wegens ziekte
Annelies.
2/4: Willem -> Marieke (werkdrukregeling)

LET OP!!! Insectenplaag
Wij hebben vandaag een telefoontje gehad van de gemeente waarin werd
gewaarschuwd voor een insectenplaag in en rondom de school. Om jezelf
tegen de insecten te beschermen wordt dringend verzocht kleding met lange mouwen
en pijpen te dragen. Er wordt ook geadviseerd om een hoofddeksel te dragen (denk aan
een muts, pet of capuchon). Zo kunnen we wanneer het weer het toelaat wel
buitenspelen.

Gympodium
Op woensdag 10 april houden we weer ons jaarlijkse gympodium.
U bent als ouders van harte welkom om te komen kijken!
Het is van 9 tot 10u in de Veldschuur.

Vanuit de groepen
Vlinders
We hebben bij techniek echte lampen gemaakt! We weten zelfs hoe we ze kunnen laten
knipperen.
Op woensdag komt Kees ( ambulant begeleider vanuit Kentalis-) taalspelletjes doen met
kleine groepjes kinderen uit onze groep, wij vinden dat allemaal heeeeel leuk en
moeilijk hoor!

Libellen
Afgelopen woensdag heeft een groepje
kinderen kennisgemaakt met de beginselen
van elektriciteit. De elektriciteitsbron was
een flinke batterij en met die energie hebben
ze allerlei soorten lampjes laten branden.
Om de kinderen wat meer uit te dagen is er
ook met schakelaars gewerkt, dit vonden ze
erg interessant. Aan het eind van hoekentijd
hebben de kinderen aan de rest van de klas
verteld hoe alles werkte.

Krekels
Wij zoeken nog een ouder die mee wil helpen bij het overblijfrestaurant op 15 april
a.s.. Edyta, Simone en Klaartje hebben zich al aangemeld. Geef even aan Karin of
Annelies door of je kunt.
Wij zijn druk bezig met ons W.O. project botten. We hebben onderzoekjes gedaan,
röntgenfoto’s bekeken, skeletten in elkaar gezet en bij klokhuis gezien hoe röntgen en
MRI scannen werken.
Marion komt a.s. donderdag over haar beroep in het CWZ vertellen in onze klas.
Wij krijgen op 17 april een hockey clinic achter onze school. De kinderen moeten die
dag al hun sportkleding en sportschoenen aan hebben.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Vuurvliegen
Donderdagochtend 4 april gaan we te voet naar de bieb voor het schrijversbezoek van
Marc ter Horst. 's Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. de studiemiddag.

Sprinkhanen
Vandaag kregen wij een gastles van het Waterschap Rivierenland. We kregen veel
informatie over het zuiveren van water, het tegenhouden van water en niet teveel/niet
te weinig water. Daarnaast waren er ook proefjes die het een en ander verduidelijkten.
We sloten af met een quiz, met soms best heel moeilijke vragen!

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Maandagochtend 8 april gaan we met groep 6,7 en 8 naar het Donders Instituut in
Nijmegen om ons project Onderzoekend Leren af te ronden. We gaan op de fiets en
vertrekken meteen om 8.30 uur en zijn om 12.00 uur weer terug.
Vrijdagmiddag 12 april staat er een inhaalmiddag Technovium voor groep 7 en 8
gepland. Vertrek op de fiets vanaf school met de fiets om 12.45 uur! Wie kan er
meefietsen? We hebben nog 1 ouder voor de heenweg en 2 ouders voor de terugweg
nodig. Graag z.s.m. doorgeven aan Jacky.
Mochten er ook al ouders zijn die dinsdagmiddag 7 mei mee kunnen fietsen naar
Technovium, dan horen wij dat graag!

Informatie vanuit externen

Woensdag 10 April starten wij weer in Heumen met skatelessen.
Naast de techniek wordt er ook aandacht besteed aan de veiligheid en het remmen.

