
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

 
Groep 7/8 is de afgelopen dagen aan het genieten van het kamp op Ameland. Wat hadden ze er allemaal zin in! Aan de 
berichten te horen, hebben ze het er ook reuze fijn. Vanmiddag komt de groep weer terug, waarschijnlijk met een he-
leboel verhalen en wat slaapgebrek. Gelukkig staat er voor ons allen een lang Pinksterweekend voor de boeg, lekker 
een dagje extra vrij.  
Afgelopen week was de schoonmaakweek op school, we willen de ouders bedanken die ons hierbij geholpen hebben.  
Voor de ouders waarvan het deze week niet gelukt is om te komen helpen, wilt u nog even een andere afspraak met 
de leerkracht maken? Alvast bedankt! Fijn dat we zo met z’n allen de school weer netjes en schoon kunnen maken.  
 

Francien Soeter 

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

 

OUDERHULP 

We hebben inmiddels een ouder gevonden die ons gaat helpen met de was en de bibliotheek. Wij vinden het erg fijn dat 

Chantal, moeder van Dylan en Hayley, dit op zich gaat nemen. Alvast bedankt voor de hulp! 

De vacature voor een nieuw MR-lid staat nog open.  

WELKOM 

Aimy wordt dinsdag 7 juni 4 jaar en komt dat gezellig bij ons 
op school. Aimy wij wensen jou een fijne en leerzame tijd toe 
op De Regenboog! 
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CENTRALE EINDTOETS 

Vrijdag 20 mei hebben alle leerlingen van groep 8 de uitslag van 

de Centrale Eindtoets gekregen. Wat zijn wij trots op onze kanjers! 

Alle leerlingen van groep 8 hebben een advies gekregen wat pas-

send is bij zijn/haar niveau, er zijn zelfs een aantal leerlingen die 

hoger hebben gescoord.   



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

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 6 juni  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 7 juni  Start Cito toetsweken 

Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni Pre-adviesgesprekken groep 7 

Dinsdag 14 juni MR vergadering 

Vrijdag 17 juni Nieuwsboog 

  

Agenda 

 

Meester Joost en Aimy zijn dinsdag 7 juni jarig, 

Naomi en Milan zijn woensdag 8 juni  jarig en 

Hayley is maandag 13 juni jarig.  

Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele 

fijne verjaardag toe  


