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1 februari 2019
AGENDA
Ma 4/2
Di 5/2
Woe 6/2
Do 7/2
Vr 8/2
Za 9/2

BIJBELVERHALEN
KAN IK JOU HELPEN?

Oud Papier
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken.
Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij
wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange
dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig?
Jezus laat zien wat God voor mensen doet.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

t/m
Overlijden Albert Luchies
Op woensdag 30 januari is Albert Luchies, echtgenoot van Leida, onze schoolschoonmaakster overleden.
Hier zijn we erg van geschrokken. We wensen Leida met haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
en bidden dat ze steun en nabijheid mogen ervaren in deze moeilijke tijd. We willen als school om hen
heen staan.

Koffer 13, De Regenboog 25 jaar.
We vieren nog steeds dat de school 25 jaar bestaat. De
gangen worden steeds feestelijker versierd en we hebben al
heel wat koffertjes geopend. Vandaag was dat de 13e. We
zoeken 25 (of meer) oma’s die op 14 februari willen komen
voorlezen om 10.30 uur. In elke groep een paar oma’s. En
het boek waaruit ze willen voorlezen mogen ze zelf
uitkiezen. Graag aanmelden bij Mieke van Herwijnen
(groep 1)
Instroomgroep
Ruben Otten heeft een aantal keren meegedraaid in de instroomgroep. Vanaf maandag mag Ruben elke
dag naar school. We hopen dat jij, samen met je ouders, veel plezier mag hebben bij ons op de
Regenboog.
Deze week hebben we nog gewerkt over Harry. We maakten een kleurplaat en deden allerlei spelletjes
over het boek. Een geslaagd project.
Na de voorjaarsvakantie gaan we op de woensdag gymnastieken in het speellokaal. Denken jullie nog aan
het meegeven van de gymschoenen (met naam)?

Groep 1
Wat was het leuk om samen het verhaal van Harry te spelen en erover te zingen en muziek te maken. En
wat gezellig dat er ouders bij waren. We hadden donderdag een echte kat in de klas. We konden goed zien
dat hij snorharen had en 4 poten en kussentjes onder zijn poten. Ook dat was erg leuk! Nog iets leuk: we
hebben deze week getimmerd met echte spijkers en hamers!
Komende week gaan we werken over de winter. Graag zou ik een winkel met winterspullen willen maken
in de poppenhoek. Wie heeft sjaals, mutsen, handschoenen, sloffen en snowboots te leen voor 2 weken.
Hoeft niet per se kindermaat te zijn . Alvast bedankt.

Groep 2
Vandaag hebben we de Nationale Voorleesdagen afgesloten. Dit deden we met alle kleutergroepen in het
speellokaal. We konden genieten van een voorstelling van groep 1. Superleuk!
Deze week maakten we in onze groep een prullenbak met kater Harry er in. De kinderen waren hier heel
enthousiast over.
De komende twee weken gaan we over de winter werken. In de lettermuur komt de letter ‘ b’ van
bibberen.
Groep 3 en 3,4

Afgelopen dinsdag zijn wij naar de voorstelling van ‘Nico in de kliko’ geweest. Het was een hele leuke
voorstelling, met de gedachte dat kinderen zich bewust worden niet alles weg te gooien. Je kunt heel veel
dingen recyclen. Voorafgaand aan de voorstelling hebben wij een opdracht meegekregen.
Op school mogen we ‘zwerfafval’ verzamelen! Van de verzameling maken we een foto en sturen we op
naar de gemeente en dan krijgen we een verrassing/ beloning  Dat willen wij natuurlijk wel! Hoe gaan we
het doen:
uw kind mag alvast beginnen met het verzamelen van zwerfafval. Echt alleen zwerfafval!! Op maandag
mag al het zwerfafval in een vuilniszak mee naar school genomen worden. Op de plek bij de fietsen van de
onderbouw maken we een afzetting met pionnen en daar kunt u het zwerfafval neerleggen.
Maandagmiddag gaan wij met de kinderen het dorp rond om nog meer zwerfafval te verzamelen. Mag uw
kind maandagmiddag een plastic tas of vuilniszak mee? We hopen op een mooie zwerfafvalberg, zodat we
een leuke foto kunnen maken!
Groep 3
Lezen: We zijn begonnen met kern 7 van lezen. De kinderen kennen alle letters en nu gaan we proberen
om het leestempo wat te verhogen. Daarom gaan we een paar keer per week racelezen.
Rekenen: Ook hier zijn we begonnen in een nieuw blok. We maken elke dag een les, maar we werken nu
ook met taken. Dat is nieuw, we hebben nu een “omkeerboek”.

Aan het eind van de week moeten de

weektaken af zijn en daarom doen we er elke dag een bladzijde met taken bij. En dat ging al heel goed
deze week!
Groep 3,4
Groep 4 heeft cito begrijpend lezen al achter de rug, het was een flinke klus, maar dat klusje hebben we
toch mooi geklaard!!  Volgende week gaan we op maandag en dinsdag cito rekenen doen en op
donderdag en vrijdag cito spelling.
Groep 5
Laatste les Scala
Afgelopen woensdag hebben we de laatste les van Scala gehad. Dit keer hebben we allemaal een amulet
gemaakt van gips. We mochten zelf bedenken welke symbolen of tekening we erin gingen krassen.
Tafeldiploma’s
Joepie!!! De eerste tafeldiploma’s zijn behaald!!! Wat een toppers!! Superknap gedaan!! 
Allemaal
met het behalen van jullie diploma’s!!

Voor volgende week gaan we nog een keer alle tafels oefenen zodat er hopelijk weer een deel het
tafeldiploma in ontvangst mag nemen!! Veel succes met oefenen.
Groep 6
Scala
Afgelopen week hebben we voor de laatste keer een creales over de prehistorie gehad. We hebben met
gips gewerkt. Velen van ons hadden dit nog nooit gedaan. Leuk om hiermee te kliederen. 
Spreekbeurt
De kinderen krijgen twee weken voor de datum van de spreekbeurt een kopie met uitleg mee over het hoe
en wat. Ook heb ik dit overzicht per mail verstuurd naar alle ouders. Zo kun je het al eens inzien. Op
vrijdag 8 februari is Chanoa en op vrijdag 15 februari is Ilse aan de beurt.
Groep 7
Voorstelling

Donderdag 7 februari gaan we ’s morgens naar een voorstelling in de Tamboer. We gaan hier op de fiets
naartoe. De voorstelling eindigt om 12.00 uur, we eten daarna gezamenlijk hier op school. Wilt u de
kinderen eten en drinken meegeven? We hopen op een leuke voorstelling.
Gymkleding
Er zijn een heel aantal kinderen die gymmen op blote voeten. Dit kan soms vervelend zijn als deze in
aanraking komen met gymschoenen…. daarom graag gymschoenen mee.
Groep 8:
Vandaag hebben de kinderen de uitnodigingen meegekregen voor de VO-gesprekken. Als bijlage vindt u de
ouderbrief, hierop moeten gegevens van uw kind ingevuld worden. Wilt u dit voorafgaand aan het gesprek
invullen en meenemen op het gesprek. Deze brief gaat mee met het Onderwijskundige Rapport.
Denktank:
Afgelopen donderdag hebben we weer een thema afgesloten voor taalplusboek. Groep 4 heeft zich
verdiept in wat een biografie is en een levensloop gemaakt van de eendagsvlieg en over het leven van een
groep 4 leerling. Ook groep 8 schreef een biografie alleen dan in de vorm van een internet encyclopedie.
Groep 5 schreef spannende verhalen over een superheld. De kleuters waren druk met het maken van
foto’s in perspectief.

OUD PAPIER
Zaterdag 9 februari komen de perskraakwagens weer langs om het oud papier op te halen.
Van De Regenboog zijn de volgende ouders aan de beurt om hierbij te helpen:
Rode route:
Gele route:

Roelof Zantingh
Alfred Koster

De wagens starten om 9.00u bij de familie Benjamins, Molenweg 39.

