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Vertelrooster Kind op Maandag
Bijzondere data deel 2
In een speciale bijlage de bijzondere
data voor het tweede gedeelte van
het schooljaar. De data zijn tevens te
vinden op de website van De
Regenboog: www.pcbsregenboog.nl.
Eventuele wijzigingen en aanvullingen zijn daarop altijd te vinden!

Staking woensdag 14 maart
In een tweede speciale bijlage meer
nieuws over de estafettestaking van
het basisonderwijs in de provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
op woensdag 14 maart a.s. De
Regenboog/Christiaan Huygens doet
net als De Richtingwijzer, Het
Mozaïek en de meeste overige
basisscholen van Zeewolde mee aan
de staking. In de bijlage wordt
uitgelegd waarom.

.

‘Ik help je wel’ is het thema van
week 10 (maandag 5 tot en met
vrijdag 9 maart). In de verhalen van
deze week weten de leerlingen van
Jezus niet hoe het verder moet. Hoe
geven ze al die mensen te eten? Hoe
komen ze naar de overkant van het
meer? Maar Jezus zegt: “Ik help
jullie wel.” Iedereen heeft weleens
hulp nodig. Het is fijn als je geholpen
wordt. De kinderen ontdekken dat er
altijd (wel) iemand is/kan zijn die
helpt. De verhalen komen uit Marcus
6 en 7.
‘Wie begrijpt dit?’ is het thema van
week 11 (maandag 12 tot en met
vrijdag 16 maart). Op de berg
gebeuren bijzondere dingen. Jezus
ontmoet Mozes en Elia. Een stem uit
de hemel zegt: “Dit is mijn geliefde
zoon.” Wie begrijpt zoiets? Soms
begrijp je de dingen van God niet.
Jezus neemt een kind als voorbeeld.
Grote
mensen
mogen
dingen
begrijpen en geloven als een klein
kind. De verhalen komen uit Marcus
9 en 10.

Verkeersveiligheid bij school
Er komen de laatste tijd weer de
nodige klachten binnen over het
verkeersgedrag van enige ouders/
verzorgers ’s morgens tussen half
negen en tien over half negen en ’s
middags tussen kwart over drie en
half vier. Die gaan dan met name
over het te harde rijden, het onvoldoende rekening houden met elkaar
en het zomaar stoppen/parkeren op
de openbare weg (Het Keteldiep). Dit
is gevaarlijk voor met name kinderen
en fietsers die aan komen fietsen of
wandelen! Het is goed om hier met
elkaar op te letten en er gezamenlijk
op letten dat het voor iedereen
(kinderen en ouders) weer veilig
wordt.

Ouderbijdrage nieuwe leerlingen
In de eerste week van maart gaan er
brieven mee met kinderen die na de
herfstvakantie nieuw op De Regenboog kwamen (vierjarigen en kinderen die van andere scholen kwamen) over de te betalen ouderbijdrage. Als er (reeds) een machtiging is afgegeven, wordt het bedrag
in de eerste week van maart geïncasseerd.

Boomfeestdag woensdag 11 april
De boomfeestdag voor groep 6, die
oorspronkelijk
was
gepland
op
woensdag 14 maart, is verplaatst
naar woensdag 11 april. Dit in ver.

band met de estafettestaking op
eerstgenoemde datum. Meer nieuws
hierover in het komende ‘t(h)intje.

Fijne voorjaarsvakantie!
Voor wie op wintersport gaat of gaat
genieten van de kou wat dichterbij
huis, kinderen en ouders die vrij zijn
een heel fijne voorjaarsvakantie
gewenst!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 9 maart 2018. Kopie hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 7 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

