Jaargang 2017-2018 - Nummer 2 - Vrijdag 25 augustus 2017
Welkom op De Regenboog!
Na de zomervakantie mochten we 24
leerlingen
verwelkomen
in
de
reguliere groepen van De Regenboog
en
20
in
de
Christiaan
Huygensafdeling.
We heten alle nieuwkomers van
harte welkom en hopen dat ze een
heel fijne tijd op onze school mogen
hebben!

Informatieavond
De informatieavond voor de vijf
reguliere groepen van De Regenboog
(dus niet voor de CH-groepen) wordt
er. In alle groepen wordt verteld wat
de hightlights van het desbetreffende schooljaar zijn. De avond
begint om 19.30 uur met koffie/thee
in de hal. We hopen ’s avonds zoveel
mogelijk ouders te mogen verwelkomen!

mels gemakkelijker worden opgeruimd en is de tafel ook weer schoon
voor het kind dat er ’s middags achterzit!

Spreekavond
We hebben weer een spreekavond
gepland waarop we graag alle ouders
willen ontmoeten. Over en weer
kunnen dan verwachtingen worden
uitgesproken voor het nieuwe schooljaar. De spreekavond wordt gehouden op woensdag 27 september a.s.
Wie ’s avonds niet kan, mag ook een
andere afspraak met de leerkracht(en) maken. Bij de klassen zullen intekenlijsten komen te hangen.
Wie zich niet inschrijft, krijgt een
uitnodiging van de leerkracht. De
CH-groepen hebben eigen spreekavonden.

Ouders brengen
binnen (of niet)

hun

kinderen

Overblijven
Kinderen die tussen de middag overblijven op school, dienen een placemat of theedoek van huis mee te nemen. Zodoende kunnen broodkrui-

Ouders/verzorgers zijn ’s morgens
vrij hun kinderen naar binnen te
brengen. Het mag, maar is niet
verplicht! Het binnenbrengen mag tot
de klas. We willen graag om 08.45
uur met de lessen kunnen beginnen,

ouders komen daarom (met uitzondering van groep 1/2a en 2b/3)
niet in de klas. Na de ochtendpauze
om 10.40 uur en de middagpauze
om 13.10 uur gaan de kinderen
samen met de leerkracht naar
binnen.

daar iets voor willen geven…), we
zien de rapporten graag uiterlijk
vrijdag 8 september terug op school.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

Rapporten graag retour

… vrijdag 8 september 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 6 september.

De meeste kinderen brachten na de
zomervakantie hun rapport reeds
terug op school. Misschien dat
familieleden hier en daar nog een
enkel rapport moeten bekijken (en

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

