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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog,
Zie je wat ik zie?
Zie je ’t wel of niet?
Samen zien we meer.
Je weet niet wat je ziet…
Roze streepjes
op een vlinder.
Witte pluisjes
in een boom.
Zwarte stippen
op een kever.
Kijk… het is geen droom!
Deze weken is het thema in trefwoord Zien. We hebben het over kijken en zien en over zien en er
iets mee doen. Als je onrecht ziet gebeuren, kijk je dan weg of probeer je iets te doen?
We horen verhalen over hoe Jezus daar mee om ging en praten over hoe we in ons leven iets kunnen betekenen voor een ander.

Agenda
•

Vrijdag 22 februari				

•

Maandag 25 februari			t/m vrijdag 1 maart

Voorjaarsvakantie

•

Woensdag 6 maart				
t/m vrijdag 15 maart				

Start projectweek (informatie volgt)

•

Vrijdag 8 maart				

Vrije vrijdag groepen 1 en 2

•

Zaterdag 16 maart 			-

Scholierencross

•

Vrijdag 22 maart

			

-

Vrije vrijdag groepen 1 en 2

•

Maandag 25 maart 			

-

Studiedag, alle leerlingen vrij

•

Woensdag 27 maart

-

-

		-

Vrije vrijdag groepen 1 en 2

Volgende nieuwsbrief
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Welkom nieuwe leerlingen
Boaz Naberhuis en Nore Beeuwkes zijn gestart in groep 1/2B en Jay Veron in groep 1/2C.
Van harte welkom bij ons op school!
Verkeer rondom Regenboog Osseveld
Veel ouders hebben aangegeven zich te storen aan het parkeergedrag van ouders, verzorgers, opa’s
en oma’s rondom De Keerkring.
Ook vanuit de buurt hebben wij klachten binnengekregen.
Om ervoor te zorgen dat de verkeerssituatie rondom de school veilig is en blijft voor onze kinderen,
willen we u extra attenderen op een aantal zaken.
Allereerst willen we u verzoeken om zo veel mogelijk te voet of op de fiets te komen met uw kind.
De buurt is niet berekend op veel autoverkeer en dit leidt tot parkeerproblemen, zeker bij slecht weer.
Op onderstaande foto zijn de plaatsen met rood aangegeven, waar regelmatig auto’s geparkeerd
staan op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
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Ook willen wij u vragen om de oversteekplaats van de Zonnewende vrij te houden, hierop staat
duidelijk NP. Door de oversteek vrij te houden kunnen de kinderen veilig naar de overkant.

We willen u vriendelijk verzoeken om niet meer te parkeren op de aangegeven plekken en hopen dat
ouders elkaar hier onderling ook op willen aanspreken.
Daarnaast willen wij ouders en/of verzorgers ook vragen om opa’s en oma’s die deze nieuwsbrief niet
lezen, te attenderen op deze afspraken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Nieuws vanuit BSO Het Regenwoud
Valentijnsdag
Op Valentijnsdag konden ouders gezellig een avondje uit! Kinderen van Doomijn Kinderopvang konden blijven eten bij de BSO en er werden leuke activiteiten gedaan.
O ja.. op 12 februari hebben wij ook weer meegedaan aan de knutselactiviteit in wijkcentrum het Bolwerk, natuurlijk een Valentijnsdagknutsel!

Workshop
Af en toe vinden er leuke workshops plaats bij onze BSO, die gegeven worden door professionals op
dat gebied. Op 18 februari hebben wij een workshop gehad waar er gewerkt werd met foamklei.
Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie staan er weer leuke activiteiten op het programma. We werken met het
thema Ruimte en gaan onder andere lasergamen, raket-fruitspiesjes maken en we spelen Minecraft
Bingo.
Ook gaan wij naar de Sportinstuif, deze wordt georganiseerd door Accres Sportstimulering.
De Sportinstuif vindt plaats in de gymzaal aan de Keerkring, op maandag 25 en donderdag
28 februari.
Van 10.00-12.00 uur voor kinderen van 8-12 jaar en van 13.00-15.00 uur voor kinderen van 4-7 jaar.
Zit je niet op de BSO of ben je die dag niet bij ons? Voor €2,50 kun je meedoen!
Neem wel gymkleding en gymschoenen mee.
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Na de voorjaarsvakantie beginnen wij met een nieuw thema. Welk thema dit is, is nog even een verrassing want de kinderen mogen stemmen welk thema het gaat worden.
Op dit moment is er nog geen uitslag bekend.
Wij vertellen u in de volgende nieuwsbrief graag meer over het nieuwe thema!
Met vriendelijke groet,
Team en kinderen van BSO het Regenwoud
Bso.regenwoud@doomijn.nl
telefoonnummer: 0558706516
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