Boog nr.7 8-03-2019
De Carnavalsvakantie is weer achter de rug. We hebben een hele
leuke carnavalsviering, maar eigenlijk een carnavalsweek gehad.
Voor de vakantie heeft u al een foto-overzicht ontvangen van al
onze activiteiten. Alle ouders die hebben geholpen op deze dag of
in de voorbereiding, heel hartelijk bedankt.
Met de lente in zicht kijken we in deze Boog vooruit naar de
activiteiten van de komende maand zoals de open dagen en onze
opruimactie. Veel leesplezier!

Peutervoorlezen
Op woensdag 4 maart hebben we weer het peutervoorlezen voor kinderen van
0 tot 4 jaar . Het thema van deze keer is ETEN.
Vanaf 10.50 uur staan de koffie, thee en ranja klaar en om 11 uur gaan we
beginnen. Na het verhaal volgt er een passende creatieve activiteit.
Natuurlijk zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en oppassen ook van harte
welkom. Heeft u vrienden of kennissen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar, nodig ze dan uit voor ons voorleesmoment. U vindt de flyer op de website
en op facebook.
Gevonden Voorwerpen

Welkom op De Regenboog

Vanaf 2 maart liggen de gevonden voorwerpen een week op de
kast bij het kantoor van Juf Marieke. Wilt u kijken of er iets
van uw kind(eren) bij zit? Op 6 maart gaan de spullen die er
dan nog liggen weg. Het zijn er deze keer niet zo veel. Fijn
dat iedereen zijn spullen goed mee naar huis neemt!

Op 16 maart start Mike Tilburgs
in groep 1/2A en op 18 maart
start Yinthe Ardendse in groep
1/2B. Wij wensen Mike en Yinthe
heel veel plezier op De
Regenboog.

Luizen pluizen

Op dinsdag 3 maart wordt er weer
gecontroleerd op hoofdluis. Ons
luizenpluisteam begint om 8.30uur in de
koffiekamer. Zij kunnen altijd
versterking gebruiken, dus u kunt gerust
aansluiten. Wilt u bij uw kind(eren) er
rekening mee houden dat er wordt
gecontroleerd? Dit betekent geen
ingewikkelde haardrachten of gel. Dit
maakt het controleren moeilijker.

Een kleine Regenboger
Op 14 februari heeft Luuk uit groep 1/2A een zusje gekregen.
Ze heet Jip. Wij wensen Sanne, Rick en Luuk heel veel geluk
met Jip.

Jarigen in maart:
Hartelijk gefeliciteerd!!
10-3 Suus Jansen
16-3 Mike Tilburgs
18-3 Yinthe Arendse
18-3 Yinte Bosse
19-3 Pim Korner
19-3 Senn Wullems
24-3 Lotte Wilbers
27-3 Zoë Melka
28-3 Iseo Kirkels

1/2A
1/2A
1/2B
3/4
7/8
1/2A
1/2B
1/2A
7/8

Agenda:
4-3 OR vergadering 20.00 uur
4-3 Peutervoorlezen 11.00 uur
6-3 Viering 8.30uur
10-3 MR vergadering 20.00 uur
11-3 Inloopdag nieuwe ouders
12-3 Opschoonactie 13.15-14.15
13-3 Inloopdag nieuwe
ouders
16-3 Start week van de
Lentekriebels
17-3 Inloopavond 18.30-19.30
18-3 Boomfeestdag groep 7/8
20-3 Viering 8.30uur
24-3 Keuzeatelier
25-3 Versieren Pasen 8.30uur

Inloopdagen
Op woensdag 11 en vrijdag 13 maart zijn onze inloopdagen. Ouders die geïnteresseerd zijn in De
Regenboog kunnen die dagen een kijkje nemen. Ze krijgen dan een gesprek en een rondleiding. Ook
zijn er ouders aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Op 11 maart kunnen mensen binnen
lopen tussen 8.30 uur en 12.15 uur en op 13 maart van 8.30 tot 14.445 uur. Mocht u mensen in uw
omgeving hebben die geïnteresseerd zijn, kunt u ze altijd een flyer geven. Deze liggen in de
folderschaal in de viering. In de bijlage van deze Boog zit de flyer ook. Op facebook en onze
website staan de open dagen ook vermeld.

Inloopavond
Dit jaar hebben we iets nieuws: onze inloopavond. Vindt u het leuk om een kijkje in de klas te
nemen? Of misschien wilt u wel eens in een andere klas kijken wat er daar gebeurt? Dan bent u van
harte welkom op onze inloopavond. Op dinsdag 17 maart is de school van 18.30 tot 19.30uur
open en kunnen alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes komen kijken.
Die avond is uw kind juf of meester. Hij of zij legt uit waar ze in de klas mee bezig zijn en u moet
ook zelf aan de slag. Want kunnen de papa’s en mama’s de schrijfletters uit groep 3 maken? Of een
spellingopdracht uit groep 7? En wat is de rekenfitness is groep 5/6? Hoe werkt het digikeuzebord in
de groepen 1/2? U komt het allemaal te weten op onze inloopavond. Tot 17 maart!

Opruimmiddag
Op donderdagmiddag 12 maart doen we met BS De Regenboog mee met de landelijke
opschoonactie. Dit jaar is dit namelijk niet alleen op 21 maart, maar in Bergeijk kan je van 9 tot 20
maart zelf een moment inplannen dat je met een school of vereniging mee wil doen. Daarom gaan
wij op 12 maart van 13.15 tot 14.15uur met de hele school de omgeving afvalvrij maken. Hiervoor
krijgen we van de gemeente prikkers, vuilniszakken en een echte afvalbingo. Met de bingo gaan we
op zoek naar allerlei verschillende soorten afval en als de kaart vol is, krijgen de kinderen een klein
prijsje. Bent u in de gelegenheid om op 12 maart te komen helpen bij het begeleiden van een
groep, kunt u zich bij de directie opgeven.

Uit de groepen
Groep 1/2A en 1/2B: de vrolijke raketjes en de astronauten
Dinomuseum
Op 13 en 14 februari was BS De Regenboog even veranderd in een echt dino/archeologisch museum.
Alle bezoekers moesten een kaartje kopen en werden door een gids begeleid door het museum. En
er stonden suppoosten op wacht om ervoor te zorgen dat iedereen zich netjes gedroeg. Er waren
dinosaurussen te bewonderen, opgravingen werden gedaan en er werd uitgelegd wat fossielen
waren en ook hoe je die zelf kunt maken. Ook was er een echte museumwinkel waar je dinokaarten
kon kopen. Onze kleuters hebben veel moeilijke woorden geleerd zoals: archeoloog, carnivoor en
fossielen. De museumbezoekers werden soms opgeschrikt door een paar “echte” dino’s. Gelukkig
waren het kleuters in een dinopak, maar ze leken net echt. Wij willen alle bezoekers van het
dinomuseum bedanken voor hun bezoek.

Bijlage 1: flyer open dagen op 11 en 13 maart
Bijlage 2: Informatiebrief bibliotheek

Bijlage 2: Informatiebrief bibliotheek

Tip van de Bibliotheek: Letterjungle

Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke maand een
nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord centraal. Hiermee
kunnen kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en woordjes maken. Bij de
serie Letterjungle van Schooltv is er een nieuwe digitaal spel ontwikkeld. Het spel laat een
interactieve plaat zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor het letterspel of het zoekspel. Bij het
Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze
aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10 voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze
aan te klikken. Het spel kan gespeeld worden via de
link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. Ken je de filmpjes van Letterjungle nog niet? Je
vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/

Jeugdactiviteiten in de bieb van Bergeijk
In maart is er een tweedelige workshop 3D-printen in Bibliotheek Bergeijk. Hier leren kinderen (8-12)
een eigen ontwerp maken en printen. Kijk voor meer informatie bij de agenda onder het kopje
‘actueel’ op www.bibliotheekdekempen.nl.

