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7 september 2018
AGENDA
Za 8/9
Ma 10/9
Di 11/9
Woe 12/9
Do 13/9
Vrij 14/9

Oud Papier

BIJBELVERHALEN
IK HEB JOU NODIG!

Schutsloop

Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31
God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan
om te zeggen dat hij het slavenvolk moet laten gaan. Mozes
aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn
broer Aäron gaat met hem mee.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

Een nieuw schooljaar
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. Na zes weken vakantie is het
altijd weer even wennen en ook best spannend. We hopen dat iedereen snel z’n draai
weer heeft gevonden. In de groepen 5 t/m 8 zijn we gestart met het werken op
Chromebooks. Misschien heeft u er thuis al wat over gehoord. We zijn heel blij dat we
deze hebben kunnen aanschaffen.
Bij de Vreedzame School zijn we gestart met het blok ‘We horen bij elkaar’. Tijdens deze lessen doen we
allerlei spelletjes en opdrachten om elkaar beter te leren kennen en maken we afspraken over hoe we het
in onze groep willen gaan doen. Zo hopen we samen een goed jaar te hebben!
De Regenboog bestaat 25 jaar.
Op 6 september 1993 werd CBS de Regenboog
opgericht. De Regenboog ontstond door een fusie van
de gereformeerde school en de Hervormde school (het
Nije-Noord). Besloten was om gezamenlijk als één
christelijke school verder te gaan. Dat is nu 25 jaar
geleden. Dit willen we dan ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan. We vieren een jubileumjaar. Het hele jaar
door zullen er diverse activiteiten zijn die in het teken
van dit 25 jarig bestaan zullen staan.

Bijbelverhalen
In de eerste periode van het schooljaar lezen we verhalen over Mozes.
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet
je zeggen? Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven
moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Een
held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen
held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere
mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet
door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen
worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want van je fouten
leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke helden
kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van
deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes
en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt
het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan
kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.
Laat een ander niet bepalen
wat je voelt en wat je denkt.
Leef met lef, met idealen
en blijf altijd wie je bent!
Laat een ander niet bepalen
of je boos bent, bang of blij,
of je lacht of loopt te balen.
Jij bent echt, want jij bent jij!
We wensen alle kinderen toe dat ze komend schooljaar weer verder mogen groeien als echte, kostbare
helden!
OVERBLIJVEN
Als uw kind op vaste dagen blijft overblijven, wilt u dit dan aan de overblijfcoördinator – Diana Keuning –
doorgeven. Dit kan door het sturen van een appje naar 06-39149813. Graag de naam en groep van uw
kind doorgeven en de dagen waarop uw kind overblijft. Zou u dit zo snel mogelijk willen doen, zodat de
groepsgrootte duidelijk is. Dit is belangrijk voor het aantal overblijfouders dat nodig is. Afgelopen week
was er wat onduidelijkheid.
Als uw kind incidenteel overblijft, dan kunt u een groen briefje invullen en in de overblijfbus stoppen, die
bij de keuken hangt.
Kalender en schoolgids
Vandaag hebben alle oudste kinderen van een gezin de nieuwe kalender
meegekregen naar huis. Hier staan de belangrijkste data voor het nieuwe
schooljaar op te vinden. Wijzigingen en aanvullingen zullen in de weekinfo worden
vermeld. Nieuwe gezinnen krijgen vandaag tevens een papieren versie van de

schoolgids. Voor de vakantie is de schoolgids ook al per mail verstuurd aan alle gezinnen.
Informatieavond
Dinsdag 18 september staat de informatieavond gepland. Naast algemene informatie over onze school
hoort u ook in de groepen van uw kind(eren) over het programma voor dit schooljaar en kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Een waardevolle avond!
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
19.00 – 20.00 Groep 1 t/m 4: Informatie in de groep door de leerkrachten.
20.00 – 20.30 Opening en toelichting van de plannen voor het nieuwe schooljaar.
20.30 – 21.30 5 t/m 8: Informatie in de groep door de leerkrachten.
Wij hopen u allemaal te ontmoeten!
19 september studiedag – Kinderen hele dag vrij
Op woensdag 19 september heeft het team een studiedag, samen met alle andere leerkrachten van EN3
en PricoH. De kinderen zijn deze dag vrij.
Schutsloop
Woensdag 12 september is het tijd voor de schutsloop. De opgavebriefjes met het
geld kunnen uiterlijk 10 september ingeleverd worden op school. Jongens en
meisjes, allemaal heel veel succes woensdagavond!

Groep 1
Wat was het spannend om (weer) naar school te gaan maandag! En wat was het leuk deze week! De
kinderen hebben al heerlijk samen of alleen gespeeld en gekleurd. Elk kind heeft iets gemaakt om de klas
mooi te maken: een olifant op het raam geverfd, een olifant uitgeknipt voor een slinger of een olifant
gekleurd met potlood of stift voor op de tafels. Zo wordt onze klas steeds gezelliger. En… dan kan iedereen
zien dat wij een olifantenklas hebben. We lezen boekjes over olifanten en leren liedjes over een olifant,
En volgende week gaan we een olifant kleien.
Mogen de kinderen een paar gymschoenen mee naar school? Graag in een tasje voorzien van naam en met
een makkelijke sluiting (geen veters aub). Die gymschoenen blijven het hele jaar op school. Als het regent
gaan we in het speellokaal spelletjes doen op gymschoenen. En na de herfstvakantie gaan we daar ook
gymmen.
Groep 2
Onze eerste week in groep 2. Deze week stond in het teken van kennismaken, afspraken
maken en werken over ons klassenthema, Rikki. Ook hebben we al een letter in de
lettermuur. Deze week was dat de letter ‘s’ van school. Volgende week komt de letter ‘r’
van Rikki erbij. De kinderen mogen iets meenemen wat met deze letter begint.
Zou u uw kind ook weer gymschoenen (die ze zelf aan en dicht kunnen krijgen) mee
willen geven naar school? (graag in een tasje en voorzien van naam) De gymschoenen
blijven het hele jaar op school.
Groep 3
De eerste week zit erop! We hebben het samen gezellig gehad! Het werken was wel even
wennen en ook …………….. spannend. Veel nieuwe boeken, schriften, spelletjes en hoeken.

Maar wat zijn we trots, de kinderen hebben superhard gewerkt. En zelfs al een
heeele moeilijke schrijfletter geleerd!
Ook hebben we al aan aantal lessen van de Vreedzame school gedaan. We hebben samen o.a. gekeken
welke afspraken en regels we belangrijk vinden, zodat het voor iedereen een fijn schooljaar wordt!
Groep 3,4:
‘De kop is eraf!’ De eerste week hebben we gehad, wij vonden het erg gezellig, het is een leuke groep en
we hebben veel lol. Ook was het heel hard werken. Zo hebben ze in groep 3 de letters ‘p’ en ‘aa’ al geleerd.
En daardoor kunnen ze nu al een aantal woordjes lezen. Zoals ‘kip’ en ‘sim’ en ‘aap’. Superknap van ze!
Ook in groep 4 wordt er hard gewerkt. Voor het eerst een spellingswerkboek, voor het eerst een taalboek,
schrijven in een schrift, hoe werkt het allemaal! Maar ook dat ging deze week erg goed! Het zijn
toppertjes!!
Ook willen we nog even benoemen dat het heeeeel belangrijk, goed en gezellig is om thuis met uw kind te
lezen of voor te lezen! Pak deze momenten en geniet ervan!!
Groep 5:
En dan is het alweer weekend... De eerste schoolweek is voor ons voorbij gevlogen!! We hebben deze
week elke dag een vreedzame school les gehad. We hebben samen afspraken gemaakt waar we ons het
komende schooljaar aan willen houden, zodat het voor iedereen een fijn en goed jaar gaat worden. “We
horen bij elkaar” is het thema. Naast de vreedzame school, zijn we al hard aan het werk geweest. Rekenen,
taal, spelling en ook onze allereerste aardrijkskundeles hebben we gehad .
Het houdt hierbij nog niet op met nieuwe dingen, want we zijn gestart met het werken op Chromebooks.
Dit vinden we allemaal superleuk!! Kortom, we gaan er met z’n allen een heel leerzaam, vrolijk en gezellig
jaar van maken met z’n allen!!
Tempotoetsen rekenen.
Elke week oefenen we de tafel van de week. Op vrijdag krijgt iedereen een tempotoets van deze tafel. In
de klas hangt een poster en als we een tafel gehaald hebben, mogen we een sticker plakken. Als we alle
tafels hebben gehaald, ook alle tafels door elkaar, dan krijgen we ons tafels tafeldiploma.
We zijn deze week gestart met de tafel van 1 en iedereen heeft deze al gehaald!! JOEPIE!! 
Volgende week gaan we voor de tafel van 2!! Succes met oefenen!!
Groep 6:
En ja, schooljaar 2018/2019 is alweer van start! We zijn de afgelopen week alweer aan het werk geweest.
We hebben de klas eigen gemaakt met allerlei creaties. Met Vreedzame School hebben we
groepsvormingsactiviteiten gedaan. We horen bij elkaar!  Ook zijn de nieuwe chromebooks binnen en
hebben we hier reken-, spelling- en taallessen op gemaakt. Kortom, we gaan een leerzaam en leuk jaar
tegemoet! Een goed begin is het halve werk.
Gymnastiek
Iedere dinsdag en donderdag hebben we gym. Tot ongeveer de herfstvakantie gaan we op dinsdag de
gymzaal in en op donderdag gymmen we op het veld naast de school. In Nederland is er niets zo
veranderlijk als het weer. Het is daarom slim om op dinsdag en donderdag je gymspullen mee te nemen,
zodat we altijd naar de gymzaal kunnen uitwijken.
Groep 7

We zijn weer van start gegaan! Na alle vakantieverhalen hebben we natuurlijk weer gewerkt. De eerste
week zijn dit nog instaptoetsen/lessen van taal, rekenen en spelling en veel lessen van de Vreedzame
school. Daarbij horen natuurlijk leuke kennismakingsspelletjes. Deze week konden de kinderen ook voor
het eerst met de chromobooks aan de slag. Ze zijn er al goed mee bezig geweest, leuk om te zien! Veel
kinderen hebben al eigen koptelefoons/oortjes voor het geluid meegenomen. Ze krijgen ook allemaal 1
van school, deze zijn in bestelling.
E-waste
Volgende week donderdagmorgen krijgen de kinderen een gastles van e-waste, dit gaat over het
inzamelen van oude electronica.
Gym
De kinderen hebben dinsdagmorgen en donderdagmorgen gym. Als het mooi weer is gaan we op
donderdag buiten gymmen, maar….graag kleding meegeven, want we gaan richting herfst.
We gaan er een leuk schooljaar van maken!!

Sportmarkt 15 september
Kom naar de opening van het nieuwe sportseizoen
Op 15 september bruist de Hoofdstraat weer van allerlei activiteiten. Maak kennis met een groot aantal
sport- en activiteiten aanbieders. Velen bieden de mogelijkheid om een les te gaan volgen bij hun
vereniging. Voor allerlei activiteiten kunt je terecht op onze site: www.actiefjonghoogeveen.nl
In de Hoofdstraat staan allerlei sportverenigingen waar je gelijk aan de slag kunt. Maak ook kennis met de
Weekendschool, de mogelijkheid om City Trainer te worden of laat je informeren over de diverse
mogelijkheden die er voor kinderen en jongeren zijn. Peddel een stukje op de Cascade.
Neem een kijkje bij de plaatselijke gym-, paardrij-, tennis-, zwem-, duik-, biljart-, schaats-, golf-, jeu de
boules-, badminton- en volleybal vereniging.
Geniet bij het Cascadepodium van allerlei leuke sport demo’s.

Cascadepodium

Tijdstip:

Opening Erwin Slomp
Xtraordinary
Club Repeat
Top Fit Hoogeveen
Tresor Dance Center
CGV Olympia
Crossfit0528
Sidokwan
Budovereniging Hoogeveen
Pencak silat Panca Asas

12.45 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.15
14.15 - 14.45
14.45 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40

Kom - Doe mee – Geniet

