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Tweede paasdag, kinderen vrij

Maart 2018

Introductie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na een ijzige voorjaarsvakantie met schaatservaring voor heel veel kinderen, zien we
de eerste tekenen van het voorjaar. Het is weer licht als we naar school toegaan, de
vogels fluiten vrolijk en we zien de bollen weer opkomen.
De voorbereidingen voor het paasfeest zijn in volle gang en daarnaast zal er in de
groepen aan thema’s worden gewerkt. De komende periode werken de groepen 1-2
over het werken in een tuincentrum. In groep 2-3 , 3 en 4 zal het thema techniek centraal staan.
Groep 5 werkt nog verder over voeding en ook in groep 7 staat de
spijsvertering en gezond eten centraal. In groep 8a wordt naast ‘anders zijn
is oké’, ook aandacht besteed aan ‘lentekriebels’. De groepen 8 zullen de
komende tijd volop bezig zijn met de voorbereidingen van de musical
‘Vermist’.

Personele mededelingen
Juf Gertrude is bevallen van een zoon, David. Met Gertrude en David gaat het
goed. Wij wensen haar een fijn verlof.

Hemel en Aarde
Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over ‘Groen’.

Groen, de tegenhanger van rood, stop gevaar! Groen is doen, gaan! Met de kinderen staan we
uitgebreid stil bij wat de kleur groen betekent en welke gevoelens die betekenis oproept. We
bekijken en benoemen de verschillende nuances.
Wie aan groen denkt, denkt aan de natuur: planten, bomen en struiken. Het is ieder
jaar een feest om alles weer groen te zien worden. Natuurlijk vieren we ook dit jaar
het paasfeest op school. Pasen het lentefeest. We horen het paasverhaal waarin
Jezus dood gaat en opnieuw leeft, zo lijkt de natuur iedere winter dood en komt
ieder voorjaar weer tot leven.
Tenslotte gaan we in op ‘groen’ als label voor duurzaam leven. De natuurlijke
bronnen van de aarde raken uitgeput en we vervuilen de aarde met het afval dat we
achterlaten met onze manier van leven. Dat moet anders. Met de kinderen
verkennen we wat duurzaamheid is, maar vooral wat dat betekent voor de manier waarop je tegen
het leven aankijkt. Zo leggen we een verband tussen de lessen over de natuur en levensbeschouwing.

Oproep van juf Marian, 1-2B
Wij zijn voor onze klas op zoek naar:
•
Keycords
•
Kindermatras 60x120
Wie kan ons helpen? Bedankt alvast, groep 1/2 B

Website SaKS
De website van SaKS is vernieuwd. Via de link kunt u een kijkje nemen
op de website. https://www.saks.nl/

Studiedag
Donderdag 22 maart heeft het team tijdens de studiedag zich gebogen over belangrijk lopende
zaken.
De PBS werkgroep visualisatie heeft de pleinregels afgebeeld en deze worden in de klassen
besproken. De regels zullen op het schoolplein worden opgehangen. Kinderen die zich duidelijk goed
houden aan deze regels zullen op onverwachte momenten worden beloond. Met deze individuele
beloningen kan gespaard worden voor een groepsbeloning. Op deze positieve manier leren wij
gedrag aan. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt, wordt er gereageerd volgens een
procedure. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Agenda
We herkennen het vast: ‘Een studiedag? Oh jee, helemaal ontschoten!’
Bij digiDUIF is er de mogelijkheid om de agenda van school te koppelen
aan uw eigen digitale agenda.
Wanneer u voor deze optie kiest, krijgt u een melding wanneer de
kinderen vrij zijn, of als er een activiteit is.
U kunt uw schoolagenda op meerdere manieren koppelen aan uw eigen agenda via digiDUIF:
Selecteer ‘mijn account’’ de ‘’instellingen’’
Selecteer uit de kolom ’kalender toevoegen aan eigen agenda.
U kunt uw agenda nu op 2 manieren koppelen:
* Automatisch: Door te klikken op deze knop wordt uw agenda automatisch gekoppeld via uw
agenda programma/applicatie.
*Handmatig: onder deze knop zal een link te komen staan welke u kunt kopiëren en plakken in uw
eigen agenda.

KNVB Schoolvoetval toernooi 2018
Er wordt gespeeld op de velden van VAVV Alcmaria Victrix aan de Terborchlaan.
Programma:
Woensdag 7 maart jongens 7-8 en jongens 5-6
Woensdag 21 maart jongens 7-8
Woensdag 28 maart jongens 5-6, meisjes 7-8
Woensdag 4 april jongens
Reserve dag 11 april
Alle poulewinnaars van de eerste teams van groep7/8 gaan door naar de
finaledag op 18 april. De kampioenen van de finaledag van 18 april van de
groep 7/8 zullen de regiofinale van het verzorgingsgebied West I van de KNVB spelen.
Alle teams van de Regenboog succes en vooral veel speelplezier!

Theorie Verkeersexamen voor groep 7
Voor groep 7 komt het eerste deel van het verkeersexamen eraan. Op donderdag 5 april hebben zij
het Theorie Verkeersexamen. De kinderen hebben de afgelopen periode al veel geleerd met de
verkeerslessen via de methode, op verkenning in de wijk en de website VVN. Om extra klaar te zijn
voor het examen zullen we de komende periode gaan oefenen met de proefverkeersexamens. Het
praktijkexamen volgt later in het schooljaar, t.z.t. krijgen de kinderen hier informatie over.

Nieuwsbrief JOGG-project Alkmaar
https://mailon.nl/display.php?M=1283806&C=eda11f5d7ef6d260d56dab900e1b6b8a&S=7239&L=18
05&N=4128
De kinderen krijgen ook de komende periode t/m april schoolfruit.

Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad
De voorbereidingen voor het paasfeest zijn weer van start gegaan, ook de
Koningsspelen op 20 april en de avondvierdaagse staan weer op de kalender. Voor
de Koningsspelen zullen weer vele hulpouders nodig zijn, mocht u beschikbaar zijn
houd de datum dan alstublieft vrij.
In juni zullen we een fancy fair organiseren, deze komt in plaats van de bingo. Meer info volgt ter
zijner tijd.
Van de opbrengst van de bingo zijn nieuwe schmink sets aangeschaft, ook zijn er nieuwe voetballen,
basketballen en batjes gekocht voor het buitenspelen in de pauzes. Mochten er nog suggesties zijn
voor besteding van het bingo geld dan horen wij dat graag.
De oproep voor betrokken ouders die willen helpen in de ouderraad is nog steeds van kracht.
Dus mocht u een creatief en organisatorisch talent zijn of gewoon heel enthousiast meldt u dan aan
we hebben u nodig😁.
Namens de ouderraad,
Brenda Dekker-Meereboer

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu
Wij bedenken elke vakantie allemaal verschillende activiteiten. We plannen het zo dat
iedereen een keer een uitje heeft gehad en dat doen wij ook met de andere
activiteiten. Wij zullen eventjes een voorbeeldje geven van de voorjaarsvakantie van
dit jaar. De maandag gingen we het nieuwe thema starten en het thema is kinderkunst. Iedereen
mocht dus iets moois maken en dat hangen we dan op. Als de kinderen bijvoorbeeld wat moois
gebouwd hadden maakte we er een foto van en dat hangen we dan ook op. In de middag gingen de
kinderen zelf kruidendokter maken. De dinsdag hebben ze lekker geknutseld en zijn we naar de
klimduin geweest. De kinderen vonden het super om de klimduin op te klimmen en lekker een rondje

te lopen door de natuur en daarna er natuurlijk ook weer er vanaf. De donderdag zijn we met de
kinderen naar de sportspektakel geweest en dat was in de meent. Daar staan
allemaal luchtkussens waar de kinderen op mogen spelen en voor kinderen
die 6 jaar zijn hebben ze sportclinics bedacht waar ze aan mee mochten doen.
Toen we terug waren hebben we lekker uitgerust en film gekeken. De vrijdag
hebben ze in de ochtend allemaal spelletjes gedaan en in de middag hebben
ze lekker gedanst. Zo zag onze voorjaarsvakantie van dit jaar eruit. Zo plannen
wij elke vakantie wat leuks voor de kinderen.
Team (K)individu

Nieuws van Kinderopvang de Kinderkamer

De Kinderkamer is een kinderopvangorganisatie in Oudorp en wij bieden naast reguliere
Kinderopvang 0-4 jaar ook VVE Peuteropvang 2-4 jaar, Buitenschoolse Opvang een Sport BSO en
vakantie opvang aan. De gezellige en huiselijk sfeer wat u zoekt vindt u bij ons terug! Goede en
liefdevolle zorg voor uw kind(eren) met activiteiten passend bij de ontwikkeling van de verschillende
leeftijdsgroepen. Wij hechte veel waarden aan een professionele cultuur en leiden als leerbedrijf,
pedagogisch medewerkers op tot professionals.
 Ruime openingstijden van 07.00 uur tot 18.30 uur
 Alleen gesloten op officiële feestdagen
 Voorschoolse opvang van 07.00 uur tot 08.30 uur, wij brengen kinderen naar alle scholen in
Oudorp.
 Flexibele opvang mogelijk op alle dagen.
 Kleinschaligheid met vast personeel
 Ruime en lichte groepsruimten en per leeftijdsgroep een speelplein.
 Gevarieerd activiteitenprogramma.
Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie via
www.dekinderkamer.com, info@dekinderkamer.com of telefonisch via ons
kantoor 072-5203738. U mag natuurlijk ook gewoon even langs komen op onze
hoofdlocatie aan de Merwedestraat 2

Informatie op een rij
Emailadressen/websites
Ouderraad Meidoornlaan
patbren9@gmail.com

School
regenboog-m@saks.nl

Medezeggenschapsraad

Website

mr.regenboog@saks.nl

www.regenboog-saks.nl

Ouders welkom in de school
Na 14:00 uur bent u van harte welkom om even binnen te lopen en samen met uw kind te
kijken naar het werk van uw kind.
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