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Nieuw schooljaar 2017-2018
We begonnen vandaag aan het
nieuwe schooljaar 2017-2018 met
169 leerlingen, 127 in de reguliere
groepen en 42 in de CH-afdeling. We
hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en weer zin
heeft om te beginnen! De ‘kop’ is er
inmiddels alweer af!
Het was heel mooi om te zien dat er
vanmorgen zoveel ouders/verzorgers
waren die een kopje koffie of thee
kwamen meedrinken in de hal.
Iedereen kon zien hoe mooi de hal
was geworden met het groene
marmoleum! En verder was het even
elkaar
bijpraten…
De
volgende
stappen zijn trouwens het nieuwe
meubilair in de klassen en het verder
schilderen van de buitenkant van de
school.

Niemand is zoals jij
Om 10.00 uur begonnen we het
schooljaar gezamenlijk in de hal.
Daarbij hoorden we het verhaal
‘Niemand is zoals jij’ van Max
Lucado. Je mag er zijn zoals je bent,
jij bent uniek en God houdt van jou.

Dankzij die ‘boodschap’ hopen we
dat het een fijn schooljaar mag
worden!

Zeven groepen
We hebben dit jaar zeven groepen op
De Regenboog, vijf reguliere (1/2a,
2b/3, 4/5, 6/7a en 7b/8) en twee
Christiaan Huygensgroepen (CH-A en
CH-B). We wensen alle kinderen en
leerkrachten een heel fijn en
leerzaam schooljaar in hun groep!

Gymnastieklessen
Dinsdagmiddag, Het Baken, zaal 1,
13.15-14.15 uur (blokuur): CH-A;
14.15-15.15 uur (blokuur): CH-B;
zaal 2, 14.15 – 15.15 uur (blokuur):
groep 3.
Donderdagmiddag, De Horst, zaal 1,
13.45-15.00 uur (blokuur): groep
4/5; zaal 2, 13.45-15.15 uur
(blokuur): groep 6/7a; zaal 3, 13.4515.15 uur (blokuur): groep 7b/8.
De kinderen van de dinsdagmiddag
gaan lopend naar Het Baken (in het
geval van CH-B eventueel met de
fiets aan de hand).

De kinderen van de donderdagmiddag gaan op de fiets en uiteraard
samen met de leerkracht naar De
Horst. Voor groep 4/5 komt er ook
begeleiding van ouders/verzorgers.
Voor de goede orde: de lessen
beginnen deze week al!

Welkom op De Regenboog!
De nieuwe kinderen die vandaag
voor het eerst op De Regenboog
zijn/waren
worden
vrijdag
25
augustus in ‘t(h)intje vermeld. Nu
alvast: van harte welkom!

Vrijdag opnieuw een ‘t(h)intje
.

In ‘t(h)intje van vrijdag 25 augustus
staan onder meer de bijzondere data
vermeld voor het eerste gedeelte van
het nieuwe schooljaar.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 25 augustus 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 23 augustus.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

