
 
 

   
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 

 
 
Afgelopen vrijdag zijn we met de leerlingen 
uit groep 7/8 van de leerlingenraad naar de 
vluchtelingenopvang bij St Walrick gegaan 
om de ingezamelde dozen koekjes, suiker, 
melk, thee en koffie, te brengen. We hadden 
3 zware tassen vol! 
 
We kregen een rondleiding door het 
gebouw heen en we konden zien hoe de 
mensen daar nu woonden. De kinderen 
gingen net met hun moeders een bezoekje 
brengen aan de Tovercirkel om te zien waar zij 
naar school zouden gaan.  
 
Het geld van onze inzameling zal besteed worden 
aan teken- en knutselmaterialen en aan het 
organiseren van verschillende activiteiten voor 
de kinderen.  
 
Ze waren heel blij met de 
mooie bijdrage vanuit de 
Regenboog! 
 
 
 
  

Kalender mei/juni 2022 
16/5 20u MR 
24/5 Klasse!restaurant Vuurvliegen 
26+27/5 Alle leerlingen VRIJ vanwege Hemelvaart  
2/6 Klasse!restaurant kleutergroepen 
6/6 2e Pinksterdag 
8-10/6 Kamp Sprinkhanen 
10/6 830u Koffie-uurtje 
13/6 20u Oudervereniging  
16/6 Studiedag – alle leerlingen VRIJ  
24/6 Klasse!restaurant Sprinkhanen 
27/6 20u MR 
29/6 Pre-adviezen groep 7 
30/6 Rapporten mee groep 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jarigen t/m 23 mei 2022 
18/5 Floris (5 jaar) 
19/5 Guus M (5 jaar) 
22/5 Timon (7 jaar) 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbrengmomenten mei/juni 
Donderdag 19 mei 
Vrijdag 3-10-17-24 juni 
 

  



 
 
 

 
 

 
Donatie goede doel namens OV en school 
Sandra Musumeci had bij vrienden en familie aangegeven dat ze geen bloemen 
wilde bij haar uitvaart. In plaats daarvan had ze 3 mooie goede doelen 
uitgekozen: rouwondersteuning, gedenksieraden en stichting Komma.  
De oudervereniging heeft samen met school namens alle ouders, leerlingen en 
teamleden een donatie gedaan via de crowdfunding die hiervoor was opgezet. 
 
Sjors Sportief+ 
Vorige week kon u in de nieuwsbrief lezen over de mogelijkheden van Sjors 
Sportief+. Om alle kinderen de ruimte te bieden om op zoek te gaan naar een 
leuke sport, kan de hulp ingeroepen worden van de gemeente. Studenten van de 
HAN kunnen uw kind begeleiden. Voor meer informatie hierover kunt u ook altijd 
even naar de leerkracht van uw kind gaan.  
 
MR verkiezingen 
Helaas nemen de 2 ouders uit de oudergeleding (Sjoerd Postma en Simon Arts) 
afscheid van de MR aan het einde van het schooljaar. De MR zal deze week een 
oproep plaatsen voor 2 nieuwe leden. Meer informatie hierover is in te winnen 
via de MR-leden of door een mailtje te sturen naar 
jacky.schipper@regenboogmalden.nl. 
 
 
  



 
 
 

 
 

Vanuit externen 
 
Tennisvereniging Malden 
Al een aantal jaren heeft Tennisvereniging Malden, door de Coronamaatregelen, géén 
“schooltennis” kunnen verzorgen, tijdens de gymlessen op school. 
Dit jaar is er gelukkig wél een alternatief: maak kennis met “TennisFun” tijdens ons 
JubileumWeekend op 11 en 12 juni ! 
Speciaal voor de basisschoolleerlingen zijn 
TennisClinics, op 11 juni (14.00 – 15.00) en op 12 
juni (12.00 – 13.00), natuurlijk verzorgd door 
onze professionele trainers. Deelname is gratis 
en je hoeft je niet tevoren aan te melden! 
Je kunt ook nog proeflessen aanvragen via Sjors 
Sportief én, als je enthousiast bent 
geworden,  gebruik maken van een heel 
aantrekkelijk “JubileumLidmaatschap”. Wees er bij ! 

 
 



 
 
 

 
 

 
Kletskoppenfestival 

 


