
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

De laatste week van dit schooljaar en dus ook voorlopig 
het laatste Regenboognieuws… 
 
Een week van opruimen, schoonmaken en afronden 
met elkaar. Met de leerlingen en als team. Een terugblik 
op afgelopen jaar: wat hebben we met elkaar geleerd, 
wat laten we achter en wat nemen we mee naar 
volgend schooljaar. Er zijn alweer volop plannen 
gemaakt en de kinderen hebben ook al even kunnen 
wennen aan hun nieuwe klas en juf en/of meester.  
 
Ik herhaal hier graag nog eens mijn woorden van de 
zomerpicknick: dank aan u als ouders voor weer een 
mooi schooljaar. Dank voor het vertrouwen in onze 
school en dank voor alle hulp! Met jullie samen maken 
wij ons onderwijs.  
  
Bij deze wensen wij iedereen alvast een hele fijne, 
zonnige en ontspannen zomer toe!  
 
En we zien elkaar weer in augustus! 
 
PS:  
Voor het einde van de week ontvangt u nog de jaarkalender van 2019-2020.  
 
 
Vanuit de MR: verkiezingen  
Er zijn twee ouders die zich kandidaat stellen voor de MR, Sjoerd Postma 
en Hans Brunschot.  
In de eerste nieuwsbrief na de vakantie zullen zij zich voorstellen, twee weken later zijn 
er verkiezingen, ieder ouder kan dan zijn/haar stem uitbrengen.   
Voor de geïnteresseerden staan de notulen van de laatste twee MR-vergaderingen op de 
schoolsite.   
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie!  

 

Kalender juli/aug 2019 
 
Week 27 
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! 
 
Week 35 
29/8 Studiemiddag. Lln v.a. 12u vrij. 
 
Week 36 
2/9    Klassenraad 1-2 en 5-6       20-2130u 
5/9    Klassenraad 2-3, 4 en 7-8   20-2130u 

Jarigen 1 juli t/m 19 aug  
 
2/7: Nick (8 jaar) en Eva (11 jaar) 
9/7: Viggo (7 jaar) 
18/7: Fee (6 jaar) 
21/7: Boaz (5 jaar) 
25/7: Sanne (8 jaar) 
26/7: Oliver (8 jaar) 
7/8: Manuel (10 jaar) 
9/8: Milo (5 jaar) 
16/8: Milan (6 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
2/7: Willem -> Marieke (werkdruk) 
 



 
 
 

 
Klassenraad in 2019-2020 
We kiezen in het nieuwe schooljaar voor een andere opzet van de klassenraad in 
september. Er staan 2 avonden gepland die starten met een gezamenlijk programma 
van 20:00u-2030u. Daarna kunt u als ouder(s) naar de betreffende groep(en) van uw 
kind(eren) voor het specifieke programma voor die groep. Dit duurt van 20:30 tot 
uiterlijk 21:30u. 
In het gezamenlijke programma zullen we onze onderwijsplannen voor het nieuwe 
schooljaar presenteren en komen ook andere zaken aan bod rondom het reilen en zeilen 
van de school zoals de OV en de MR. 
In het klassenprogramma hoort u hoe het zal gaan in de groep, waar de kinderen mee 
aan de slag gaan, wat er specifiek is voor het leerjaar, etc.  
De algemene ouderavond die altijd gepland stond in begin oktober, vervalt hiermee. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Er zijn nog flink wat schalen blijven staan na de zomerpicknick en er 
liggen ook weer nieuwe gevonden voorwerpen in de krat. Willen 
jullie kijken of er nog iets bij zit? In de vakantie brengen we het weer 
naar de kringloop.  
 
Op het grote veld is ook een bril gevonden vandaag. Een 
kindermontuur Ray Ban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Vanuit de groepen 
 
Vlinders 
 
Wij hadden een bijzondere "laatste- schoolweek- gast" bij de Vlinders! 
Caitlin staat met haar circus Bolalou in Malden deze week, en ze mag gezellig bij ons 
naar school! 
We hebben al gezien hoe knap Caitlin met de hoelahoep is en we leerden over al haar 
dieren! 
De letter aan de lettertak kan nu dus de C van circus zijn! 
Caitlin heeft ons aan de hand van filmpjes laten zien hoe haar familie shows geeft (zie 
ook het linkje). 
We hebben het daardoor ook gehad over beroepen  van ouders (daaruit bleek dat veel 
papa's ook CLOWN waren in het weekend?! ) en over wonen op 1 plek of liever 
rondreizen. 
Ga vooral allemaal kijken in haar circus aan de Rijksweg in Malden!!! 
 
https://youtu.be/qTo9EhRH3-g  

 

Limburg-24 - Verborgen Parels Deel 3 

- Circus Bolalou 

youtu.be 

Kim ging langs bij het Circus Bolalou en sprak de 

familie die dit geweldige circus gestart zijn. Geniet mee 

van de interviews en een klein stukje van de show. 
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Libellen 
 

De laatste week van het eerste schooljaar met een groep 2-3 op de Regenboog is 
aangebroken. Voor deze laatste week staat ontzettend veel gepland en dat kenmerkt 
zo'n laatste week natuurlijk. Hieronder hebben we even al onze bezigheden opgesomd 
die we de komende week nog allemaal gaan doen.  

 Om voor altijd te onthouden met welke kinderen we in de klas hebben gezeten, 
maken we een soort vriendenboekje waarbij iedereen iets over zichzelf mag 
opschrijven.  
 We hebben vandaag gekeken naar de musical van groep 8. En wat hebben we 
gelachen!  
 We mochten vandaag zelfs even les krijgen in het lokaal van groep 8. Zij hadden 
namelijk ons lokaal nodig om de musical nog goed te oefenen.  
 Woensdag vieren we de verjaardag van Carla en Ivo met de hele klas.  
 Woensdag zwaaien we groep 8 uit.  
 Donderdag is het de laatste schooldag voor groep 2 en vrijdag de laatste dag voor 
groep 3.  

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en zien jullie graag bij de start van 
het nieuwe schooljaar weer terug!  
 
Krekels 
De Krekels zijn de laatste schoolweek ingegaan, dat 
betekent: maandag musical kijken, veel 
studiepresentaties, opruimen, schoonmaken, leegruimen, 
oftewel een gezellige drukte. 
Op vrijdag mag er weer een stevige tas mee voor de 
laatste spullen die naar huis gaan.  
Alle meemappen mogen weer leeg naar school. 
 
Wij willen alle ouders die ons dit schooljaar op welke manier dan ook hebben geholpen 
heel erg bedanken voor hun hulp en inzet. Zonder jullie hadden we niet zoveel leuke 
dingen voor de kinderen kunnen doen. Bedankt! We wensen iedereen een fijne vakantie 
en tot over 6 weken! 
Karin en Annelies 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vuurvliegen 
Nu de laatste week van het schooljaar is aangebroken staan we ervan te kijken hoe snel 
het jaar voorbij gevlogen is!  
De afgelopen weken zijn we al volop bezig geweest met het afronden en het presenteren 
van ons werk. Voor de één was het wat harder werken dan voor de ander. Vandaag hebben 
de laatste studiepresentatie gehad van Tula over plastic. Een onderwerp dat de groep graag 
meeneemt naar volgend schooljaar om zich meer in te gaan verdiepen. Daarnaast zijn we 
ook nog druk met de W.O.-presentaties van de werelddelen en alle individuele presentaties 
van expressiewerk tot ministudies. 
Deze week zal ook in het teken staan van afscheid. Morgen (dinsdag) nemen we afscheid 
van Brenda. Zij heeft vandaag te horen gekregen dat ze geslaagd is voor de ALPO 
(de academische lerarenopleiding primair onderwijs, een combinatie van de pabo aan de 
HAN en pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit). Zij zal volgend jaar de 
master orthopedagogiek gaan volgen, met specialisatie in 'special educational needs' en 
'gifted eduction´. Iets wat haar goed past! Wij wensen haar alle succes voor de toekomst! 
Vandaag hebben we mogen genieten van de spetterende musical 'Het Musical Mysterie' van 
groep 8. Woensdag mogen we groep 8 echt uitzwaaien. We zullen ze missen, maar 
verheugen ons ook om volgend jaar hun plek in te mogen nemen.  
Ook nemen we alvast een beetje afscheid van John. Hij zal nog niet helemaal weg zijn, maar 
toch.... 
We zijn bezig met een mooi album voor hem, dat we woensdag overhandigen. 
En dan aan het eind van de week........donderdag en vrijdag nemen we afscheid van elkaar. 
Donderdag de laatste dag met Christel, vrijdag mag Esther de vakantie definitief inluiden.  
Wij kijken met elkaar terug op een dynamisch, leerzaam, maar vooral ook een bijzonder 
mooi schooljaar waarin we allemaal weer meer naar elkaar zijn toegegroeid. Iets waarvan 
we ons nu al voornemen om dit volgend jaar, samen met Eshter en Jacky, ook vast te 
houden. We hebben er zin in! 
Wij wensen iedereen een fijne en ontspannen zomervakantie! 
 

Sprinkhanen 
De Sprinkhanen hebben vandaag maar liefst twee keer de musical opgevoerd, één keer voor 
groep 1 t/m 5 en de tweede keer voor groep 6/7, opa's en oma's en oudere broers en 
zussen.  
Als juf is het elke keer weer bijzonder om te mogen meemaken hoe langzaam maar zeker de 
musical steeds beter gaat. Vanochtend was voor het eerst op het podium en dat ging al best 
goed, maar er waren nog wat schoonheidsfoutjes. Vanmiddag liep het op rolletjes en de 
kinderen mogen echt trots zijn op wat ze hebben neergezet.  
Morgenavond, tijdens de schoolverlatersavond, wordt de musical aan de ouders 
gepresenteerd. Wij hebben er nu al zin in! Esther en Jacky  

 
 



 
 
 
  

Informatie vanuit externen 

 
 


