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Vorige week maandag hebben we de Kinderboekenweek 2020 geopend
met een leuke puzzeltocht door de school. Alle leerkrachten waren
gefotoshopt in een afbeelding uit verschillende tijdperken. De leerlingen
werden in verschillende groepjes verdeeld. Samen moesten ze eerst de
foto’s gaan zoeken, daarna het juiste tijdperk raden en als laatste de
foto’s in de goede volgorde leggen. Een hele klus! Wat zijn we trots op de leerlingen om ze zo goed
te zien samenwerken! Als afsluiting hebben we gedanst op het liedje van Kinderen voor Kinderen
En toen.
De eerste twee lessen beeldende vorming heeft het cultuurbedrijf inmiddels gegeven. De leerlingen hebben al mooie kunstwerken gemaakt uit de tijd van de prehistorie en de Germanen, zoals
grottekeningen, amuletten, Vikingboten en prehistorische dieren van klei. We zijn nog druk bezig,
samen met de twee andere scholen, om te kijken op welke manier we alle mooie kunstwerken
gaan tentoonstellen. We houden u op de hoogte!
Na al het harde werken van de afgelopen weken nu even lekker genieten van een weekje vakantie.
Namens het team wens ik iedereen een fijne herfstvakantie toe!
Francien Soeter

OBS de Regenboog
Sportweg 22
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0527 251664
E-mail:
obsderegenboog@aves.nl
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Klassenouders
Wat fijn dat er weer voor alle groepen klassenouders zijn
gevonden. Voor groep 1/2/3 zijn dit Mayke (moeder Liam en Lynn) en Inge (moeder Guusje en Lieve). Voor groep 4/5/6 is dit Karin (moeder Ricardo en Hermann Jan), Groep 7/8 heeft Corry
(moeder Gerben en Tessa) en Karin (moeder Hermann Jan en Ricardo) als klassenouders. Allemaal
alvast ontzettend bedankt voor jullie inzet.

Schoolschoonmaak
In de week van 2 november staat de schoolschoonmaak gepland. Iedereen met de achternaam
beginnend met een A t/m K staat ingedeeld in de schoonmaakweek van 2 november t/m 6 november. In verband met de coronacrisis geven we deze keer alleen materialen mee naar huis.

Schoolfruit
Goed nieuws! Wij zijn weer één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mee
mag doen met het fruit– en groenteprogramma. Van 12 november t/m 19 april
ontvangen wij een gratis portie groente en/of fruit per leerling per week. Op de
woensdag, donderdag en vrijdag wordt dit dan uitgedeeld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Europese Unie.
Zorgt u dan op de maandag en dinsdag zelf voor groenten en/of fruit?
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Leren in de praktijk
Leren in de praktijk, een samenwerking tussen de 3 scholen van Ens. Bij de scholen van Aves kan
ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. De wens lag er al een tijd om een
aanbod te ontwikkelen voor kinderen die beter leren met hun handen dan uit boeken. We zijn trots
te kunnen melden dat we de krachten van de drie scholen gebundeld hebben en vanaf de herfstvakantie kunnen starten met praktijklessen één dagdeel per week. Er is bewust gekozen voor integratie van de drie scholen zodat de kinderen in het dorp, mogelijk toekomstige klasgenoten, elkaar
kunnen ontmoeten. Bovendien kunnen we kennis, ruimte en materialen delen.
De praktijklessen zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is, wanneer je goed
met je handen kunt werken.
De kinderen van deze groep gaan één dagdeel per week aan de slag. Ze gaan op bedrijvenbezoek bij
verschillende bedrijven in Ens en kunnen zo de praktijk ervaren. In de weken daarna gaan ze rondom de opgedane kennis aan de slag met praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gekoppeld aan de
taal- en rekendoelen. Joost Potters en Ilona Sluyter zullen deze groep begeleiden. De naam van deze
unieke samenwerkingsklas wordt binnenkort onthuld!
De kinderen worden aangemeld door de leerkracht en ib-er van de school in overleg met ouders.
We zullen u dit jaar op de hoogte houden van de vorderingen in deze klas. Het is nu een pilot waarvan we hopen dat het uiteindelijk een structurele plek in ons onderwijs kan krijgen.
Mocht u er meer over willen weten? U kunt met vragen terecht bij de eigen directeur.
Gevraagd
Wij zijn op zoek naar (klus)gereedschap! Hamers, tangen, zagen, etc. Schroevendraaiers en steeksleutels hebben we inmiddels genoeg.
Heeft u thuis nog degelijk gereedschap liggen wat u niet gebruikt of overbodig
is? Wij kunnen dit goed gebruiken!! (U mag dit aan uw kind mee naar school
geven.)
Heeft u thuis gereedschap en/of materialen die u eventueel tijdelijk aan ons
wilt uitlenen? Dan horen wij dit ook graag. (Denkt u bijvoorbeeld aan een houtbranderspen, decoupeerzaag, klopboormachine, naaimachine etc) Kunt u ons hieraan helpen? Dan kunt u dit aan meester Joost of juf Francien laten weten. Alvast bedankt!
Jarig
Donderdag 22 oktober is juf Francisca jarig, Bailey is zaterdag 24 oktober jarig, Ties is dinsdag 27 oktober jarig en Sophie P. is donderdag 29 oktober jarig.
Allemaal alvast gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.

Agenda
Maandag 12 oktober t/m 16 oktober: Herfstvakantie
Vrijdag 30 oktober: Nieuwsboog
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