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Afscheid collega’s
Helaas nemen wij om verschillende
redenen aan het einde van het schooljaar
afscheid van drie collega’s.
Meester Rob de Ruiter gaat vanaf volgend
schooljaar aan het werk op de Anne de
Vries school te Epe.
Juf Diane Mol vertrekt volgend schooljaar
naar Amerika. Juf Diane gaat daar het
tweede jaar van een bijbelschool volgen.
Juf Thirza Bonsink gaat volgend schooljaar
in Kampen aan het werk als leerkracht.
Voor alle vertrekkende collega’s betekent
dit een nieuwe uitdaging op een andere
plek. Wij gaan deze collega’s in ieder
geval erg missen. Inmiddels zijn wij op
school bezig met de invulling van de
ruimte die door dit vertrek is ontstaan. We
houden u als ouder op de hoogte van de
ontwikkelingen rond deze invulling.
Aan het einde van het schooljaar willen we
een moment organiseren waarop u als
ouder ook afscheid kunt nemen van onze
collega’s. Ook hierover houden we u op de
hoogte.
Hoofdluiscontrole
Op 18 mei zijn de kinderen op hoofdluis
gecontroleerd. Gelukkig zijn er geen luizen
aangetroffen.

Buitenspeeldag
Op woensdag 23 mei organiseerde Goed
Bezig Oldebroek in samenwerking onze
school een Buitenspeeldag. Tijdens
schooltijd leefden tweehonderd leerlingen
van de school zich uit. In de middag waren
er nog eens bijna honderd uit heel
Oldebroek bij de instuif. Wij kijken hier
als team erg positief op terug. Via
onderstaande link is een leuk filmpje te
zien van deze dag.
https://www.youtube.com/watch?v=t7Ncn
CUIh6A&feature=youtu.be
Lezen in de vakantie
Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt
e‐books voor het hele gezin. De app is te
downloaden in de App Store en Google
Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te
zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus
kunnen zowel uw kinderen als uzelf
genieten van meer dan 60 e‐books.
Stand van zaken verbouwing
De komende periode gaan we op school
een visiedocument opstellen. Met dit
document kan onze bouwbegeleider een
PVE opstellen. Het PVE (Programma van
Eisen) kan gezien worden als een lijst
waarop alle wensen en verwachtingen van
de verbouwing beschreven staan. Volgend
schooljaar wordt dit PVE verder
uitgewerkt en volgen er gesprekken met de
gemeente.

Met veel plezier kijken wij terug op
de buitenspeeldag!

Gebedsgroep
Op 6 juni en 4 juli is er om 8:30 uur weer
een gebedskring in de personeelskamer van
onze school. Graag noemen we het
volgende nogmaals:
Wil jij samen danken en bidden voor de
kinderen, leerkrachten en schoolleiding
etc. van de Regenboog? Neem dan contact
op met:
Henriëtte Morren (06-10126128) of
Jetty de Zwaan (06-18997302) /
jettydezwaan@gmail.com
TSO
Op vier dagen in de week kunnen de
kinderen gebruik maken van TSO. Er zijn
een aantal vrijwilligers die zich hier voor
inzetten. We kunnen met ingang van het
nieuwe schooljaar wel meer mensen
gebruiken die TSO willen draaien. Lijkt
het u ook leuk om te komen helpen? Meld
je dan aan bij Regina Ruitenberg
reginaruitenberg@regenboog-oldebroek.nl.
Voor verdere vragen kunt u ook contact
met haar opnemen. De vrijwilligers van de
TSO ontvangen een kleine vergoeding.
Belangrijke data
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Gebedskring
Schoolreisje groep 7
Schoolreisje groep 0-1-2 en 5-6
Schoolreisje groep 3 en 4
Schoolkamp groep 8
Contactavond groep 1 t/m7
Gebedskring
Afscheid groep 8
Feestdag
Sing-out

