NIEUWSBRIEF 07-09-2018
25Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog,
De eerste Nieuwsbrief na de zomervakantie.. We hebben met elkaar een
goede start gemaakt. De kinderen zijn ondertussen weer een beetje gewend
aan het schoolse leven en de informatie-avonden zijn allemaal geweest. Fijn
om iedereen weer te zien na de vakantie. We hopen dat we er met elkaar
weer een mooi schooljaar van kunnen maken!
Ik kan je stenen geven om te bouwen,
géén blauwdruk voor een kant-en-klaar gebouw:
het eigenlijke werk is toch aan jou.
Dat jij dat kunt, daar moet ik op vertrouwen.
Het maken van cement kan ik je leren,
hoe steen voor steen te voegen in verband,
maar niet jouw hand te zetten naar mijn hand:
jij moet je huis in vrijheid construeren.
Zo geef ik jou misschien een fundament,
de grondslag voor door jou te bouwen muren.
Dan rest mij slechts jou aan te blijven vuren,
tot jij, een meester-bouwer bent.

Agenda 2018
Maandag 10 sept.

Opening schooljaar, dienst verzorgd door het PCBO
Aanvang 18.30u (deuren open vanaf 18u)

19, 20 en 21 sept.

Schoolkamp gr. 8.

Donderdag 20 sept.

Inloopspreekuur CJG van 08.30u tot 09.00u op Regenboog Woudhuis

Vrijdag 21 sept.

Leerlingen van de groepen 1 en 2 vrij

Woensdag 26 sept

Start kinderpostzegelactie door de leerlingen van groep 7

Dinsdag 2 okt.

Herdenking monument 2 oktober, voor leerlingen van groep 7
Informatieavond gr 8 op het voortgezet onderwijs

Woensdag 3 okt.

Start Kinderboekenweek

Vrijdag 5 okt.

Leerlingen van de groepen 1 en 2 vrij
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25Woensdag 10 okt

Open Dag 9u – 12u

Vrijdag 12 okt

Klassenshow groep 5 a en 6 c

Woensdag 17 okt.

Klassenshow groep 5/6 b en 7 d
Volgende nieuwsbrief komt uit

Vrijdag 19 okt.

Leerlingen van de groepen 1 en 2 vrij
Klassenshow groep 5 c

22 okt – 26 okt.

Herfstvakantie

Maandag 29 okt.

Studiedag, leerlingen vrij

Als het goed is heeft u een kalender ontvangen met veel belangrijke data voor dit
komende schooljaar. Mocht u nog een exemplaar willen kunt u deze ophalen bij
de leerkracht van uw zoon/dochter.

Welkom op De Regenboog!
Na de zomervakantie zijn er een heel stel nieuwe kinderen op
De Regenboog gestart. Van harte welkom, fijn dat jullie bij ons
op school zijn!
Fenne en Lisanne, Aiden, Kirill en Dani in 1 / 2 a, Seray 1 /2 b,
Sifra en Cansu in groep 1/ 2 c, Jibbe, Emma en Roos in groep 1/ 2 d, Mikaela in groep 3a,
Thijmen in groep 3 b, Jomairon in 4b, Lucas en Levi in groep 4 c, Isabel in groep 5 a, Amora in
groep 5 c, Marley in 5 d, Lukas in groep 7a, Semih in groep 7 d en Maurits in groep 8 d.
We hopen dat jullie je gauw thuis voelen bij ons op school.
Vanuit het team
We zijn weer gestart en dat betekent: weer in het ritme, wennen aan de nieuwe meester of juf,
denken om de gymspullen en de tijd. Ook het team is weer begonnen en dit jaar zijn er een heel
aantal nieuwe gezichten.
Juf Ingrid Limbeek, de intern begeleider op dinsdag, woensdag en donderdag op De Regenboog
Osseveld. Ze komt in de groepen kijken, begeleidt leerkrachten en kinderen. Via de leerkracht van
uw kind kunt u met haar in contact komen, maar u ziet haar vast ook in de gangen of buiten op het
plein.
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25Meester Jacco v Waardhuizen is de nieuwe ICT-er en werkt op maandag en dinsdag in groep 5 op
De Regenboog Osseveld. De andere dagen is hij op verschillende PCBO –scholen druk met o.a.
de computers.
Op De Regenboog Woudhuis is juf Marijke v.d. Ven gestart in groep 3, zij is hier tot de
kerstvakantie voor het zwangerschaps- en ouderschapsverlof van juf Anne-Lies Nijenkamp.
groep 5 werkt juf Brenda Kroon op maandag en dinsdag.

In

Meester Alex in groep 6a, juf Isabelle in 5a en Meester Ronald in 8a maken de nieuwe gezichten
op Osseveld compleet. Van harte welkom en net zoals we dat bij de bekende leerkrachten
belangrijk vinden: wanneer u een vraag heeft, nieuwsgierig bent of meer informatie wilt, dan bent u
welkom.

Opening Schooljaar 2018-2019
Maandag 10 september start de openingsdienst in de Grote kerk om 18.30 uur. Eerlijk zullen we
alles delen?! is het thema. De versiering die daar die avond hangt is door de kinderen van De
Regenboog gemaakt. Verdere info staat op de uitnodiging die de oudsten vorige week meekregen.

Schoolkamp
Op 19, 20 en 21 september gaan de leerlingen van de groepen 8 op
schoolkamp. Ze vertrekken op woensdag op de fiets naar Gorssel, waar
ze drie dagen lang vermaakt worden met allerlei activiteiten. We wensen
de leerlingen en de leerkrachten een mooi en gezellig kamp toe.

Kinderpostzegels
Woensdag 26 september a.s. mogen de kinderen van groep 7 om 12.00 uur
starten met de verkoop van kinderpostzegels. In de groep krijgen de
kinderen uitleg van de leerkracht en ook op het jeugdjournaal wordt hier
aandacht aan gegeven. Zorgt u samen met uw kind voor het zorgvuldig
inleveren na de verkoop? Alvast bedankt.
De bestelde kaarten en postzegels hoeven niet meer gebracht te worden, deze worden opgestuurd
vanuit de Stichting Kinderpostzegels.

NIEUWSBRIEF 07-09-2018

NIEUWSBRIEF 07-09-2018
25Herdenking monument 2 oktober
De groepen 7 gaan op 2 oktober aanstaande naar 's Heerenloo waar -bij het monument op het
terrein - de jaarlijkse herdenking plaatsvindt. De groepen 7 leveren een bijdrage aan de invulling
van de herdenking. Herdacht wordt de datum 2 oktober 1944 toen in Apeldoorn een
aantal inwoners van Apeldoorn zijn gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan hen en de verzetsstrijders
is het monument opgericht. Om 14.00 uur herdenken we in het Vierhuis op het terrein van 's
Heerenloo deze dramatische gebeurtenis en aansluitend leggen we bloemstukken bij het
monument. De kinderen van groep 7 kunnen deze dag wat later uit school komen.

Inloopspreekuur CJG op Regenboog Woudhuis
Op 20 september a.s. kunt u tussen 08.30 en 09.00 uur binnenlopen bij Mirjam Kistemaker, de
CJG-verpleegkundige. Heeft u vragen over de opvoeding of wilt u wat handige tips? Twijfelt u over
iets? Mirjam luistert graag en kan indien nodig doorverwijzen. U bent van harte welkom in de
teamkamer.

Sport van de maand
Sport van de maand biedt elke maand diverse sportieve activiteiten aan waar kinderen
aan mee kunnen doen. De leerlingen krijgen komende week een boekje mee met het
complete aanbod die door Sportstimulering in Apeldoorn georganiseerd wordt. Op
www.sportvandemaand.nl vind u alle informatie en ook het overzicht van alle sporten.
Bij iedere sport staat ook voor welke groep de lessen bestemd zijn.

Mad Science groepen 3 t/m 8
Op 8 oktober (Regenboog Osseveld) en 9 oktober (Regenboog Woudhuis)
a.s. komt Mad Science onder schooltijd een spannende wetenschap &
techniekshow over vuur en ijs verzorgen. Alle kinderen krijgen een folder
mee waarmee ze zich kunnen inschrijven voor de naschoolse wetenschap
& techniekcursus. Deze cursus wordt gegeven door een professor (vanuit
Mad Science) en vindt plaats op school.
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Schoolkat bij Regenboog Woudhuis
Op het schoolplein is regelmatig een kat die het gezellig vindt om bij de
kinderen te zijn. In de pauzes en na schooltijd spelen ze graag met elkaar,
hartstikke leuk! Deze kat Kees heeft ook een eigen huis waar hij fijn woont
en genoeg aandacht en voedsel krijgt. Er zijn kinderen die eten voor Kees
meenemen, spullen voor hem neerzetten op het plein of hem mee willen
nemen naar huis om voor hem te zorgen, allemaal lief bedoeld maar dit hoeft niet. Sterker nog,
Kees heeft een voedselintolerantie en mag alleen speciaal voedsel hebben. Willen jullie Kees niet
meer bijvoeren?

Delen van gegevens/ foto’s
We hebben te maken met de AVG ( De Algemene Verordering Gegevensbescherming). We
vragen u om zo snel mogelijk het SOS-formulier terug te bezorgen op school. Op de achterkant
van dit formulier kunt u aangeven of we foto’s etc. wel en niet mogen gebruiken van uw kind.
Wanneer er foto’s gedeeld worden van de klas/ van uitstapjes e.d. wordt dit door school en de
leerkrachten gedaan. Wij weten precies welke kinderen er wel of niet op de foto’s mogen staan.

Bericht vanuit Doomijn
Beste ouders/ verzorgers,
De zomervakantie is weer voorbij, we hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad.
Het team van BSO Het Regenwoud hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om de
groepen opnieuw in te richten en ruimtelijker te maken. Dit jaar gaan we werken via
een activiteitenprogramma, hierin gaan we de kinderen betrekken doordat zij het
thema bedenken en daar samen met ons bijpassende activiteiten bij bedenken.
Deze kalender loopt van vakantie tot vakantie, zo weten de kinderen welke activiteiten we die
week gaan doen.
De kalander wordt ook zichtbaar in de BSO ruimte opgehangen.
Mocht uw kind nog niet bij ons op de BSO zitten, loop gerust even binnen.
Vriendelijke groet,
Team BSO Het Regenwoud.
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