CBS DE REGENBOOG
cursusjaar 2019/2020
info@cbsderegenboog.net
www.cbsderegenboog.net
www.spectrum-spco.nl

15 juli 2020

Nieuwe materialen voor ons wetenschap en
techniekonderwijs!
Vorig schooljaar hebben wij met de school een sponsorloop gehouden voor ons
wetenschap en techniekonderwijs. Afgelopen jaar hebben wij al onderdelen in het
technieklokaal vervangen en verbeterd. Doordat de kinderen veel rondjes hebben
gelopen en veel geld hebben opgehaald, bleef er geld over. Daarom zijn er extra
robotica materialen aangeschaft om het motto “zin in leren” extra kleur te geven.
Krijgt u al zin in volgend schooljaar?
Meester Robert

Belangrijke data
Vrijdag 17 juli
Vrijdag 17 juli
Maandag 31 aug.

Verrassingsshow op het plein of in de
Leeuwenkuil.
Laatste schooldag; 12.00uur vrij
Start schooljaar – startdienst op school

Afscheidsmusical groep 8
Maandag 13 juli werd de musical ‘Gewoon Super’ door groep 8 opgevoerd. De jongens en
meiden van groep 8 hebben een leuke musical neergezet en verdienen een compliment. We
hebben genoten. Het was een mooie avond, waar we met veel plezier op terug kunnen
kijken. Een compliment ook aan juf Mirjam en juf Floor voor hun creatieve inzet en het
verzorgen van een fijne avond. Een speciale dank gaat uit naar de Hervormde Kerk, voor het
gebruik van de mooie ruimte en de live stream.
De kinderen kregen op school de volgende dag een mooi herinneringsboek mee naar huis
als aandenken. Ook een getuigschrift, je rapport en je eigen Bijbel hebben jullie
meegekregen. Een mooi boek, waar wij van harte hopen dat je dit boek ook zult gebruiken.
Onthoud dat onze Here God jouw leven ook in Zijn hand heeft en jou ook wil helpen in alle
dingen die je meemaakt.
In groep 8 zaten 19 kinderen, waarvan 9 kinderen als oudste op school (zonder een jonger
broertje of zusje). Daarmee stopt dus een behoorlijk aantal jaren van samen optrekken. Wij
wensen deze gezinnen ook het allerbeste toe en hopelijk ‘tot ziens’.
Groep 8, wij gaan jullie uiteraard ontzettend missen en hopen dat jullie in de toekomst nog
eens langskomen om te vertellen hoe het met je gaat of om je rapport te laten zien. Tot
ziens, het ga je goed en een hele fijne vakantie!

Een vakantiegroet
Graag willen wij u allen een hele fijne vakantie toewensen. We hopen dat iedereen
weer veilig en gezond op maandag 31 augustus op school mag terugkeren. Het
wordt een welverdiende periode van uitslapen, ontspannen, gezelligheid, barbecue,
‘niksen’, de accu opladen en bijtanken. Dan kunnen we na de vakantie er weer met
volle energie en enthousiasme tegen aan gaan. Geniet ervan en veel plezier met
elkaar!

Wist u dat…..
•
•
•

Wij nog steeds gevonden voorwerpen in de bakken hebben liggen? Zie foto
weekbrief 32.
Dat wij ook ontzettend veel zin in de vakantie hebben en dat we hopen dat we
allemaal lekker zomerweer zullen hebben?
Wij deze week afscheid nemen van juf Andrea, juf Ans en juf Yolanda?
Succes gewenst bij jullie nieuwe baan.

Een hartelijke groet van ons allen,
Namens het team,
Marian Siepel en Kim Bouman

