Boog nr.6 8-3-2022
De Carnavalsvakantie is achter de rug. Waar we met veel regen de
vakantie in gingen zijn we met heel mooi weer vorige week gestart.
Wat is het fijn om iedereen weer op school te hebben. Voor de
vakantie hebben we samen carnaval gevierd met een gekke haren dag,
een pyjamadag en natuurlijk onze geweldige optocht. Deze maand
hebben we de week van de lentekriebels. Ook doet groep 7 mee met
het theoretisch en praktisch verkeersexamen en gaat groep 5/6 naar
het van Abbenmuseum. Genoeg zaken om weer naar uit te kijken!

Gevonden Voorwerpen
We hebben weer heel veel gevonden voorwerpen. Deze week liggen ze op het podium en vrijdag op
de kast bij het kantoor van Marieke. Liggen er spullen van uw kind bij, neem ze alsjeblieft mee.
Kleding die er na vrijdag nog ligt, zal worden gedoneerd.

Agenda:
11-3 Viering 8.30
16-3 inloopochtend nieuwe ouders 9-12u
18-3 inloopochtend nieuwe ouders 9-12u
21-3 Start week van de Lentekriebels
22-3 Keuzeatelier
22-3 MR vergadering 20.00 uur
23-3 OR vergadering 20.00 uur
25-3 Viering 8.30
29-3 keuzeatelier
31-3 Verkeersexamen groep 7

Jarigen in maart:
Hartelijk gefeliciteerd!!
8-3 Soof Luijten
10-3 Suus Jansen
11-3 Lotte Smolders
16-3 Mike Tilburgs
18-3 Jinthe Arendse
18-3 Yinte Bosse
19-3 Senn Wullems
21-3 Seppe van Rijn
24-3 Lotte Wilbers
27-3 Zoë Melka

1/2B
3/4B
1/2B
1/2A
1/2B
5/6
3/4A
1/2A
3/4B
3/4B

Inloopdagen
Onze inloopdagen mogen weer doorgaan en wel op 16 en 18 maart. Van 9
tot 12 zijn op beide dagen mensen welkom om een kijkje te komen nemen
in BS De Regenboog. Er wordt in de klassen gewoon lesgegeven, dus mensen
krijgen de gelegenheid om de school echt in actie te zien. In de bijlage
vindt u de flyer. Kent u iemand met een kindje die nog vier moet worden?
Nodig ze van harte uit om te komen kijken.

Carnaval
Wat hebben we een geweldig Carnavalsfeest gehad. Gekke harendag, pyjamadag en natuurlijk onze
optocht. Het was echt feest op De Regenboog. Alle ouders die deze dag mee mogelijk hebben
gemaakt, heel hartelijk bedankt!

Peutervoorlezen
Ook het peutervoorlezen gaat weer beginnen. Iedere eerste woensdag van de maand
wordt er door een groepje enthousiaste moeders voorgelezen voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Daarna is er een leuke creatieve activiteit. Vanaf 10.50 staat de koffie klaar en om
11 uur wordt er begonnen met voorlezen. Woensdag 9 maart is weer de eerste keer en
dan is het thema: DIERENBENDE. Kent u mensen met kinderen tussen de 0 en 4 jaar?
Nodig ze uit voor ons peutervoorlezen. U vindt de flyer in de bijlage.

Toneelvoorstelling 10 maart, er zijn nog een paar plaatsen vrij!
Er zijn nog enkele plekken vrij in de bus naar de voorstelling in het Parktheater op 10 maart. Deze
voorstelling is voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Geef je nog snel op. De flyer vindt u in de bijlage.

Geboren
Siem uit groep 1/2A en Lotte uit groep 1/2B hebben een broertje gekregen. Hij
heet Foss. Wij wensen Siem en Lotte heel veel geluk met hun nieuwe broertje.

Nieuw op De Regenboog
Op 8 maart is Soof Luijten gestart in groep 1/2B. Op 11 maart start Lotte
Smolders, ook in groep 1/2B en op 21 maart mag Seppe van Rijn naar De
Regenboog in groep 1/2A. Wij wensen Soof, Lotte en Seppe heel veel plezier.

Oproep schoonmaak
Voor de schoonmaak van onze school is het schoonmaakbedrijf op zoek naar mensen die in dienst
willen komen. Dus kent u iemand die graag op maandag t/m vrijdag De Regenboog schoon wil
houden, laat ze contact opnemen met FSO.

Uit de klasssen
Xplosion (groep 5/6)
De haren van Koen
De vader van Koen heeft kanker gehad. Toen is Koen met zijn oma op
het idee gekomen om zijn haar lang te laten groeien, zodat hij het
daarna kon afknippen en er een pruik van kon worden gemaakt.
Je haren moeten daarvoor 30 centimeter lang zijn en dat duurde bij
Koen 3 jaar. Koen vindt lang haar en kort haar even fijn, maar het is
nog fijner om iemand te kunnen helpen met een pruik. Wij zijn heel
trots op Koen dat hij dit heeft gedaan. Hij heeft nu wel een beetje
een koud hoofd als het niet zo’n lekker weer is.

De appelflappen (groep 7/8)
Voorleeskampioen
Wat zijn we trots op Stevie uit groep 7/8. Zij is de voorleeskamioen
geworden van Bergeijk. Met een stuk uit haar favoriete boek: de GVR van
Roal Dahl zorgde ze ervoor dat de jury haar als winnaar uitkoos. De hele
klas heeft digitaal meegekeken en gejuicht. In het theater hing ook een
spandoek wat de klas in het geheim voor Stevie heeft gemaakt. Stevie is
nu door naar de regionale finale op 12 maart. Wij wensen haar heel veel
succes!

Bijlage 1: flyer inloopdagen
Bijlage 2: flyer peutervoorlezen
Bijlage 3: flyer voorstelling Parktheater

