Regenboog nieuws
Kalender april/mei 2019

Vanuit de directie en het team
De migratie is achter de rug en best goed verlopen. De
kinderen konden al snel weer aan de slag met de
chromebooks. Sommige teamleden moesten helaas
wat langer wachten op het herstel van e-mail e.d. dus
misschien kreeg u wat later antwoord dan u gewend
was.
Inmiddels lijkt alles weer aardig te werken. De laatste
knelpunten worden deze dagen opgelost. En dan is het
voor ons vooral gebruikerservaring opdoen! Onze
eerste ervaringen zijn positief.

Week 16
18/4
Paasviering groep 1 t/m 8
19/4
Continurooster, lln om 14u vrij
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Week 19
Deze week luizenkammen
Week 20
13/5
Studiemiddag, lln om 12u vrij
15-17/5 Kamp groep 6-7-8
Week 22
30-31/5 Hemelvaart, lln vrij

Jarigen 9 april t/m 6 mei

Verder hebben we genoten van een sportieve
voorstelling in de gymzaal. Leuk dat zoveel ouders een
kijkje kwamen nemen om de gymkunsten en
oefeningen van de kinderen te bewonderen!

10 april: Levi (9 jaar)
11 april: Elias (7 jaar)
15 april: David (9 jaar)
17 april: Alexander (7 jaar)
20 april: Tom (8 jaar) en Leila (8 jaar)
26 april: Noa (5 jaar) en Bente (8 jaar)
1 mei: Jules van O. (11 jaar)
5 mei: Lonna (11 jaar)
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Donderdag vieren we Pasen met elkaar. Het thema is
“Ik ken de tafel van meer” waarbij saamhorigheid
centraal staat.

(Geplande) vervanging

Vrijdag om 14u start de meivakantie.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen & zonnige,
ontspannen weken toe!

Oproep van de Paaswerkgroep
We zoeken nog eierdozen voor de workshops op
donderdag 18 april. Onder het bord van de TSO staat een
grote plastic zak waarin u ze kwijt kunt. Hartelijk dank!

15+16/4: Karin bij de Krekels wegens ziekte
Annelies.
16/4: Willem -> Christel (werkdrukregeling)
16/4 middag: Willem -> Ivo (geeft
voetbalclinics i.v.m. scholentoernooi op
Koningsdag)

Vanuit de groepen
Vlinders

Nadat Marieke bij Levi op bezoek is geweest in Seys-centrum, hebben we afgesproken
via facetime iedere maandag contact te houden! Afgelopen maandag zijn we ermee
begonnen en we vonden het allemaal erg fijn!!
We hebben het in de groep over de lente en jonge dieren. De letter J hangt aan de
lettertak en we hebben namen van dieren en lente bloemen gehakt en geplakt.
Op het digibord hebben we een spannende tel-quiz gedaan met moeder eend die
ontbrekende kuikens zocht, wat een knappe tellers hebben wij in de groep!

Krekels

Helaas heeft Annelies te maken met heftige hoofdpijn die vrij onvoorspelbaar is. Dit
maakt dat de groep alleen draaien op dit moment lastig is. We hebben er daarom voor
gekozen om vervanging in te zetten in de groep. Tot aan de meivakantie pakt Karin dit
grotendeels op. Annelies is wel op school en ondersteunt daar waar nodig. Echt heel fijn
dat we het op deze manier op kunnen lossen!
Vandaag was het overblijfrestaurant. De kinderen hebben met z’n allen hard gewerkt
om een lekkere lunch klaar te maken!
PS: denken jullie nog aan de sportkleding voor buiten op
woensdag 17 april?

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Vuurvliegen
Afgelopen vrijdagmiddag had groep 6 techniek. Zij hebben de opdracht gekregen om
een knikkerbaan te bouwen met behulp van kosteloos materiaal. Verschillende bronnen
hiervoor zijn vooraf bestudeerd, de ontwerpen zijn gemaakt en er is een start gemaakt
met de bouw. Dinsdag na de vakantie gaan we hiermee verder.
Woensdag wordt er tijdens gym een hockeyclinic verzorgd door leerlingen van het
Gymnasium in het kader van hun maatschappelijke stage. Hiervoor gaan we naar buiten,
dus buitenschoenen mee!
Donderdagochtend starten we met een paasontbijt in de klas. Vandaag hebben we
besproken wie wat hiervoor meeneemt. Het lijstje is vanmiddag met de kinderen
meegegaan.
Sprinkhanen
Morgen is het eindelijk zover...de Centrale Eindtoets wordt afgenomen. De afgelopen
weken hebben alle leerlingen nog hard geoefend aan die dingen die zij nog moeilijk
vonden. Vandaag zijn de namen vast op het antwoordenblad gezet. Omdat we alleen in
de ochtend toetsen moeten maken is afgesproken dat de kinderen dinsdagmiddag
mogen doen waar ze zin in hebben, dus bij hoge uitzondering mag er ook gegamed
worden. Tussendoor gaan we natuurlijk ook naar buiten om van het mooie weer te
genieten.
Vandaag hebben we ook besproken wie wat meeneemt voor het ontbijt
donderdagochtend. De kinderen weten zelf wat ze mee willen nemen.
Vuurvliegen & Sprinkhanen
Afgelopen maandag hebben we met groep 6,7,8 een bezoek aan het Donders Instituut
gebracht in Nijmegen. Na een quiz over hersenweetjes in de collegezaal zijn we in
groepjes uit elkaar gegaan. We hebben o.a. ons eigen onderzoek aan de onderzoekers
gepresenteerd en gekeken bij de MRI-scan.

Dinsdag 7 mei willen wij met leerjaar 7 en 8 voor de laatste keer dit schooljaar naar
het Junior Technovium. We fietsen hier om 12.45 uur weg en om 14.45 uur
vertrekken we weer vanaf het Technovium.
Welke ouders kunnen er met ons mee fietsen??

Informatie vanuit externen
Rots & Water training & Ouder-Kind weekend!
Mijn droom is voor elk kind en elke ouder, dat je ontspannen en gelukkig bent.
Er gaat vaak al heel veel goed! Gelukkig!
Alleen in een snel veranderende tijd waarin we leven en wat er van jou als ouder, maar ook zeker van
kinderen allemaal gevraagd wordt, is soms best heel veel.
Om ouders en kinderen tijd met elkaar te gunnen, om echt samen te zijn. Samen te Leren, groeien, spelen
en te genieten, gewoon omdat jij en je kind het waard zijn en deze tijd om samen dingen te oefenen zo
ontzettend fijn is, geef ik een Ouder/kind weekend, de training Rots & Water, Rots & Water Junior!
Ouder&Kind weekend:
KwaliTIJD! In verbinding met jezelf, in verbinding met je kind.
Voor gevoelige ouders en kinderen! Omdat het een mooie kwaliteit is, die vaak onderschat of niet gezien
wordt. En ook lastig kan zijn. Door samen de tijd te nemen en te visualiseren, te spelen, simpele masseer
technieken en andere mooie werkvormen, raak je ontspannen. Vanuit ontspanning groeit je bewustzijn.
Samen groeien en genieten!
Rots & Water:
Gun je je kind dat hij/zij steviger in zijn/haar schoenen staat? Meer weerbaar is, zichzelf en
de ander beter begrijpt, een positiever zelfbeeld krijgt, grenzen voelt en grenzen durft aan
te geven? Mogen groeien en gezien worden! Tijd om te delen, leren, spelen en plezier
hebben tegelijk? Wanneer het antwoord JA is, dan is de Rots en Water training iets voor je
kind en jou!
Alles op een rij:
Ouder&Kind weekend
Wie: Kinderen tussen de 8 en 11
jaar, met hun ouder.

Wanneer: 3 & 4 Mei 2019
Dag: Vrijdag en Zaterdag
Tijd: 10.00 tot 16.00
2 hele dagen
Locatie: Speelzaal van
Basisschool de Tovercirkel
Stralende groeten,
Anke Jansen-Engelaar

Rots & Water
Wie: ALLE kinderen uit groep 5
t/m 8.
(4 lessen zijn samen met jou als
ouder)
Wanneer: Start 15 mei 2019
Dag: woensdag
Tijd: 15.15 – 16.15 uur
Hoe vaak: 8 lessen
Locatie: Speelzaal van
Basisschool de Tovercirkel
Voel je welkom!
www.praktijkdegeluksboom.nl
anke@praktijkdegeluksboom.nl
06 11 461 410

Rots & Water JUNOR
Wie: ALLE kinderen uit groep 3
en 4. Samen met jou als ouder.

Wanneer: Start 15 mei 2019
Dag: woensdag
Tijd: 16.30 -17.30 uur
Hoe vaak: 8 lessen
Locatie: Speelzaal van
Basisschool de Tovercirkel

Jeugd Avond 4 Daagse Malden
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 is het weer zo ver, de start van de Jeugd
Avond 4 Daagse in Malden. Voor deze 4 dagen zijn wij op zoek naar enthousiaste papa’s,
mama’s, ooms, tantes, opa’s, en oma’s die vrijwilliger willen worden. Dit jaar
organiseren wij alweer de 60ste Jeugd Avond 4 Daagse met een groep van ongeveer 50
vrijwilligers. Helaas merken wij dat deze groep steeds kleiner begint te worden. Als wij
met z’n alle willen dat de Jeugd Avond 4 Daagse blijft bestaan hebben we jullie hulp dus
hard nodig. Wij zoeken mensen die limonade willen schenken, snoep en fruit willen
uitdelen maar vooral mensen die verkeersregelaar willen worden. Als je
verkeersregelaar wilt worden krijg je van ons de online training van ongeveer 30
minuten gratis aangeboden!
We verzamelen elke dag om 17.30 en rond 20.30 sluiten we de dag weer af. Kun jij één
of meer van deze dagen helpen? Laat het ons dan weten! Je kunt een mail sturen naar:
hansjanssen@jeugd4daagse-malden.nl
Bedankt namens het comité Jeugd Avond4Daagse.

Tussenschoolse opvang (KION)
Omdat we als school in augustus over gaan naar een continurooster, vervallen alle
lopende TSO-contracten met KION automatisch aan het einde van het schooljaar.

