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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Vorige week woensdag hebben we gezamenlijk de Kinderboekenweek geopend. In en
om de school waren allemaal verschillende beroepen te vinden. Helaas was er iets misgegaan; de kapster was aan het knippen met een pen, de tuinman was aan het harken
met een hamer… De leerlingen moesten de problemen oplossen, gelukkig konden ze dit
heel goed. We hebben genoten van het enthousiasme en betrokkenheid van de leerlingen. In de groepen zijn er de afgelopen weken verschillende activiteiten geweest die in
het teken stonden van de Kinderboekenweek. Gisteren hebben we door de hele school
een boekenruilbeurs gehouden. Vandaag staat de voorleeswedstrijd op het programma;
spannend wie de kampioen van De Regenboog gaat worden.
Mede namens het team, wens ik u een hele fijne herfstvakantie toe.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LESSEN LEREN LEVEN
Wij zijn als school uitgekozen om mee te draaien
met een pilot waarin de vakleerkrachten van Leren Leven ook de lessen verzorgen in de onderbouw. De ouders van de leerlingen van groep
1/2/3 hebben daar ook een aparte brief over
gehad. Na de herfstvakantie starten we met de
hele school met het thema Licht. In de Bijlage
vindt u hier een informatiebrief over.

MR
Maandag 4 oktober stond de tweede MR vergadering op de planning.
Tijdens deze vergadering hebben we de begroting en het ondersteuningsprofiel besproken. De MR vond de begroting goed gedetailleerd uitgewerkt en
heeft het goedgekeurd.
Wat betreft het ondersteuningsprofiel, hier heeft de MR adviesrecht in. Deze is
uitvoerig besproken.
Tot slot gaf Marc aan contact te hebben gehad met de MR van Lichtschip. Zij
gaan in hun nieuwsbrief aandacht schenken aan de verkeerssituatie rondom
school.
Dinsdag 25 januari komt de MR weer bijeen.
Namens de MR, met vriendelijke groet, Sanderina van Smirren.

INLOOPWEEK
Om alle ouders een duidelijk beeld van het reilen en zeilen in de klas te
geven hebben we de inloopweken bedacht. De eerste week na elke vakantie hebben we een inloopkwartier voor ouders en verzorgers; van
8.30 – 8.45 uur mag u in die week mee de klassen in om een korte activiteit te doen samen met uw kind. De leerkracht zal verschillende activiteiten klaarleggen die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan een activiteit zijn
in een klein groepje of alleen met u zoon/ dochter.
Na de Herfstvakantie zal de eerste inloopweek van start gaan. We hopen
u allen te kunnen verwelkomen in de groepen.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KOFFIEOCHTEND
Op maandag 25 oktober is er een koffieochtend
in de teamkamer. Nadat u in de groep bij uw
zoon/ dochter bent geweest kunt u onder genot
van een kopje koffie of thee even bijkletsen met
elkaar. Wij hopen u te mogen begroeten.

Juf Elisa is vandaag jarig , Bailey is zondag 24
oktober jarig, Ties is woensdag 27 oktober jarig
en Jesse ook, hij wordt dan vier jaar!
Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele
fijne verjaardag toe

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Ma 18 okt t/m 22 okt

Herfstvakantie

Ma 25 okt t/m vrij 29 okt

Inloopweek

Maandag 25 oktober

Koffieochtend

Woensdag 27 oktober

Luizencontrole

Vrijdag 29 oktober

Optreden groep 4/5/6

Vrijdag 29 oktober

Nieuwsboog

WIST U DAT…
… Groep 7/8 maar liefst 683,80 euro heeft opgehaald met de Kinderpostzegelactie!
… Wij erg trots zijn op deze kanjers.
… Ricardo de springtouw kampioen van De Regenboog is.
… Hij afgelopen woensdag in Emmeloord onze school mocht vertegenwoordigen.
… Ricardo dit erg goed heeft gedaan. Topper!
… Er in de midden– en bovenbouw erg mooie boekendozen zijn gemaakt.
… U deze boekendozen kunt bewonderen tijdens de inloopweek.

Fijn weekend!

