
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Wat hebben we een gezellige zomerpicknick gehad! 
Dank voor ieders bijdrage op deze avond! Er waren de 
meest heerlijke (Italiaanse) hapjes en mooie optredens. 
Om nog na te genieten: de foto’s staan op de website. 
 
In een aparte mail heeft u al kunnen lezen dat we deze 
week volgens een continurooster werken. Op dinsdag, 
donderdag en vrijdag bieden we tot 13.30u onderwijs. 
 
Naast de hitte, hebben we sinds vrijdagmiddag ook last 
van de processierups. Deze zit in een paar bomen aan 
o.a. de zijkant van ons schoolplein op het grote veld. 
Met linten is een deel van ons plein afgezet en een deel 
van het grote veld.  
 
De gemeente liet weten dat er donderdag iemand zou 
komen om de rupsen te bestrijden. Deze hebben echter 
vanmiddag al een start gemaakt.  
Fijn dus dat het zo snel opgelost wordt!  
 
Muziek workshops & Fun Battle  
Wat was het een geslaagde ochtend! Alle leerlingen hebben een leuke workshop gehad 
in de eigen groep en we hebben de ochtend afgesloten met een spannende Fun Battle. 
De kinderen hebben met veel plezier de verschillende opdrachten uitgevoerd. De foto’s 
staan op de website. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kalender juni/juli 2019 
 
 
Week 26 
27/6 Doorschuifuurtje 9-10u 
27+28/6 Rapporten mee naar huis 
 
Week 27 
1/7 Generale repetitie musical 
2/7 Schoolverlatersavond v.a. 17u 
5/7 Laatste schooldag. Om 12u VRIJ! 
 
Zomervakantie 
8 juli t/m 16 augustus 2019 
 
Week 34 
19/8 Eerste schooldag! 
 

Jarigen 17 t/m 24 juni  
 
26 juni: Joep (5 jaar) 
27 juni: Elisabeth (6 jaar) 
29 juni: Andreas (12 jaar), Latifa (9 jaar) en 
Artur (9 jaar) 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
25/6: Willem -> Ivo (werkdruk) 
28/6: Willem -> Carla (werkdruk) 
2/7: Willem -> Marieke (werkdruk) 
 



 
 
 
 
Schoolplein 
Na de zomer zullen we starten met de aanleg van ons nieuwe schoolplein! We maken in 
de komende weken een planning voor alle werkzaamheden. We hopen rond de herfst 
gebruik te kunnen maken van ons nieuwe plein. 
 

Let op: datum zomervakantie 2020 
Een oplettende ouder wees mij op een fout in het vakantierooster dat laatst in het 
Regenboognieuws stond. De zomervakantie start volgend schooljaar niet op 6 juli maar 
op vrijdag 10 juli 2020.  

 
Waterpokken 
Er zijn op dit moment kinderen met waterpokken. Daarom hieronder extra informatie 
vanuit de GGD over waterpokken.  
 
Wat moet ik doen? Houd bij hoesten of niezen je hand of zakdoek voor de mond. Was 
regelmatig je handen met water en zeep. Vocht uit de blaasjes is besmettelijk tot ze 
ingedroogd zijn. Niet krabben aan de korstjes.   
  
Zwangere vrouwen die nooit waterpokken hebben gehad, kunnen direct contact beter 
vermijden.   
  
Thuisblijven? Als een kind met waterpokken zich goed voelt, kan het gewoon naar 
school. Thuisblijven helpt niet om verspreiding te voorkomen.  Kinderen zijn al 
besmettelijk voordat verschijnselen optreden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vanuit de groepen 
 
Vlinders 
Juf Eva heeft iets nieuws meegenomen naar de klas! Het zijn hele speciale 
kleurplaten. Deze moesten wij inkleuren met potlood en daarna met een 
speciale app op de IPad konden wij eroverheen gaan en dan kwam de 
kleurplaat tot leven! Opeens ging de brandweerauto over de tafel rijden en 
water spuiten, sprongen de Power Rangers omhoog en deden ze gave 
bewegingen, konden wij paaseieren zoeken met de paashaas en vlogen de 
vogels om je oren! De app heet Quiver en is grotendeels gratis voor als daar 
thuis ook nog geëxperimenteerd wilt worden.  
Hier is ook een lesje mediawijsheid aan gekoppeld. We hebben het er in 
de klas over gehad wat internet is en wat je daarmee kan doen; 
informatie opzoeken, winkelen, spelletjes, bellen, chatten en foto’s naar 
elkaar sturen. We zijn erachter gekomen dat als je iets stuurt over het 
internet, dat dat ergens in een groot bestand wordt opgeslagen en dat 
het er altijd in blijft staan. Iedereen kan daar uiteindelijk bij. Wij vonden 
deze speciale tekeningen zo cool, dat wij deze wel aan jullie wilden laten 
zien. Maar… als we het in de nieuwsbrief zetten, kan iedereen het 
uiteindelijk zien. Wil ik dat wel? We moesten nadenken of wij de foto 
van ons met onze kleurplaat in de nieuwbrief wilden, alleen de 
kleurplaat of helemaal niet. Wij hebben daar goed over nagedacht en 
een goede keuze gemaakt. De foto’s hieronder zijn van de leerlingen die 
goed hebben nagedacht en gezegd hebben; ‘Ja, ik wil dat iedereen het 
ziet!’ Twee kinderen hebben gekozen om alleen de speciale kleurplaat te laten zien. Zo zijn we 
ook weer een beetje mediawijzer!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Krekels 
 
Op de juffendag hadden we van Vere een tegoedbon voor een cake 
op een later tijdstip gekregen. 
Afgelopen donderdag was het moment daar: Vere trakteerde ons 
en de hele klas op twee lekkere zelfgebakken cakes. 
 
Mededelingen: 
• Vrijdag 28 juni gaan de rapporten mee naar huis. Het zou fijn 

zijn als er dan een stevige tas hiervoor meegaat naar school. 
• Op woensdag 3 juli is de jaarlijkse poetsmiddag weer gepland. 

Hebben jullie tijd (vanaf 13.15 uur) en zin, dan ben je van 
harte welkom om mee te helpen bij de Krekels! 

 
 
 

Vuurvliegen/Sprinkhanen 
Beste ouders, de Sprinkhanen zijn zeer tevreden met het resultaat van de verloting en 
verkoop.  In het totaal is er 143 euro opgehaald voor het KWF!! Mochten ouders spijt 
hebben dat ze het Italiaanse kookboek niet hebben gekocht, er zijn nog een paar 
exemplaren bij de Sprinkhanen.  
Eén prijs is nog niet opgehaald, er ligt een knuffel te wachten op Marion Kokke.  
 
Omdat het deze week wel heel warm gaat worden gaan we woensdag lekker 
naar Siep, samen met de Vuurvliegen. Met dank aan de ouders die ons daar heen willen 
brengen!   
Belangrijk: kinderen insmeren voor schooltijd, pet of zonnehoed mee. Opblaasdieren en 
strandballen mogen mee (nog niet opgeblazen). Zorg ervoor dat uw kind voldoende 
water mee heeft en een tien uurtje. Wij vertrekken om half negen en zijn om kwart over 
twaalf weer op school.  
  
 
  



 
 
 
 

Informatie vanuit externen 
 

Geen informatie. 


