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Afscheid groep 8
Groep 8 neemt vanavond (vrijdag 30
juni) officieel afscheid van De
Regenboog met de musical ‘Help, we
zijn het bruidspaar kwijt’. Het publiek
zal bestaan uit ouders, grootouders
en mogelijk broertjes en zusjes. De
rest van de school mocht de musical
vrijdagochtend al even zien (zie
foto). De kinderen genoten met volle
teugen van het verhaal in de
musical, maar ook van het spel en de
zang en niet in de laatste plaats het
flitsende decor!

We nemen afscheid van…
Elk jaar nemen we afscheid van een
groot aantal achtste-groepers. Als
zij de jongste (of enige) uit het gezin
zijn, nemen we dus ook afscheid van
de desbetreffende familie. Dit jaar
nemen we afscheid van de volgende
families: Assies, Bakker, Blaauw,
Ferwerda,
Ter
Haar,
Horsman,
Kempenaar, Van der Lind, Moens,
Moll, Oostwouder en Zonneveld.
‘Recordhouder’ dit jaar is de familie
Kempenaar. Daan kwam februari
2004 voor het eerst op De
Regenboog, Roos gaat er nu vanaf.

In al die jaren was moeder Daisy
‘hulpouder’ op school. Voor we
weemoedig gaan worden: bedankt
alle families voor het vertrouwen en
in veel gevallen de hulp gedurende
een lange reeks van jaren! Het ga
iedereen goed!

De kinderen gaan naar…
In totaal gaan er dit jaar 23
leerlingen van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. Tien van hen
gaan naar het Christelijk College
Groevenbeek in Ermelo, zes naar
RSG Slingerbos/Levant in Zeewolde,
zes naar het Christelijke College
Nassau-Veluwe in Harderwijk en één
naar het Groenhorst College in
Nijkerk. We wensen onze schoolverlaters er veel succes!

Overblijven laatste schooldag
Alle kinderen mogen op de laatste
schooldag (donderdag 6 juli) op
school overblijven. Hier zijn verder
geen kosten aan verbonden. Uiteraard moet er wel een lunchpakketje worden meegenomen! Het

overblijfteam zorgt daarbij nog voor
een leuke extra traktatie.

Dress a Princess
De afgelopen maanden spaarden we
voor de actie ‘Dress a Princess’. In
alle groepen kwam er geld binnen en
uiteindelijk stond de teller op een
bedrag van € 225,-. Een bedankje
hierbij aan alle (gulle) gevers!

Wisselingen bij overblijven?
De overblijfcoördinator is momenteel
bezig de roosters voor het nieuwe
schooljaar te maken. Mochten er
wijzigingen zijn (uw kind blijft
bijvoorbeeld nu op drie dagen over,
volgend jaar nog maar op twee), wilt
u die dan uiterlijk donderdag 6 juli
doorgeven
via
het
e-mailadres
overblijvenderegenboog@gmail.com?
Alvast bedankt!

Bedankochtend hulpouders
Voor alle hulp die we als Regenboog
dit schooljaar kregen van de ouders,
hebben we woensdagmorgen 28 juni
hun met de kinderen een heel groot
applaus gegeven. Het applaus werd
voorafgegaan door de 'wave', dus de
stemming zat er goed in .
Onze dank werd verder uitgedrukt in
een 'bedank'-sleutelhangertje. Het
was een kleinigheidje en vergoedde
niet 'alles', wel wilden we nog een
keer hardop zeggen dat we héél blij
dat met wat onze ouders allemaal
voor de school doen!

Wisselochtend woensdag 5 juli
Woensdag 5 juli wordt na de ochtendpauze (10.45 uur) de traditionele wisselochtend gehouden. Kinderen kunnen dan alvast een kijkje
nemen bij hun nieuwe leerkracht en
tevens in het lokaal van komend
schooljaar.

Playback- en andere talentenshow
We sluiten het schooljaar donderdagmiddag 6 juli af met de ongetwijfeld
weer hilarische playback- en andere
talentenshow. Opgeven voor het
meedoen kan bij de eigen leerkracht.
De rest van de school is publiek.
Hoofdjurylid ‘s middags is onze oudleerling en winnares van de Voice
Kids dit jaar, Iris Verhoek!

Op missie naar Mali…
Jan Derk de Bruin, de vader van
Jedinja
uit
groep
6b/7,
is
legerpredikant
en
wordt
vanaf
augustus voor vier en een halve
maand uitgezonden naar het Afrikaanse Mali. Donderdagmorgen 29
juni kwam Jan Derk vertellen wat hij
precies moet gaan doen. De kinderen
zaten een uur lang op het puntje van
hun stoel. Dat is trouwens niet
helemaal waar: Jan Derk gaf de
kinderen ook nog een lesje in
'opdrukken', waarschijnlijk is er in
het hele land geen sportievere
legerpredikant te vinden...

In de lappenmand
Gabriel Kars Langerhorst uit groep
6b/7 zit op dit moment in de
lappenmand.
Hij
kreeg
allerlei
wondjes op zijn arm, die werden
veroorzaakt door een vervelende
bacterie. Eerst ging het even beter,
later breidden de wondjes zich echter
uit. Gabriel kan daardoor zelfs niet
naar school. Hopelijk gaat de
antibiotica
de
komende
dagen
aanslaan. Niet leuk om zo de laatste,
gezellige weken op school te moeten
missen! Een kaartje zal vast en zeker
op prijs worden gesteld!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Een lied maakt alles anders’ is het
thema van week 27 (maandag 3 tot
en met donderdag 6 juli). Paulus en
Silas komen in de gevangenis
terecht. Daar zingen ze een lied, en
alles wordt anders. Met de kinderen
gaan we deze week op zoek naar de
kracht van muziek, van een lied. In
het laatste verhaal gaat het over
zeven mannen die doen alsof ze
leerlingen van Jezus zijn, terwijl ze
het eigenlijk niet zijn. De verhalen
komen uit Handelingen 16 en 19.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… donderdag 6 juli 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 5 juli.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

