Nieuwsbrief april 2019
Pasen……onderweg met Jezus, gaat u
mee?????
Op donderdagmiddag 18 april 2019 vieren
we het Paasfeest met de hele school in het
kerkgebouw van Luctor et Emergo. De
zangdienst begint om 13.30 uur en u als
ouder/verzorger bent van harte welkom om
dit samen met ons te vieren.
Het thema van deze dienst is: “Onderweg
met Jezus.”
Alle groepen zullen een impressie geven
van hoe zij Pasen zien, voelen, beleven.
Van “Vertel me eens Heer Jezus, toen U op
aarde was, waarom geloofde niemand het
toen U vertelde dat U de Koning was?
Hoe mag ik het Paasfeest vieren, mag ik
dan tóch vrolijk zijn?
Maar ook dat het lijden al in de stal van
Bethlehem is begonnen tot Hij stierf aan
het kruis….!
Groep 4 vat het Pasen samen in een
gedicht en verhaaltjes en groep 8 zingt in
een Engels lied dat het Paasfeest voor
iedereen is. Ook wordt er een toneelstuk
opgevoerd over Lente, nieuw leven en een
bloembol, om het concreet te maken en te
laten zien dat het Paasfeest een feest is van
“een nieuw begin, dat God ons op het oog
heeft en wij met al onze zonden een
nieuwe start mogen maken, omdat Hij voor
ons stierf en alle zonden wegnam. En
natuurlijk is er veel samenzang.

Behalve de kinderen die tussen de middag
op school overblijven, wordt er verwacht
dat alle kinderen op eigen gelegenheid naar
de kerk zullen komen.
Kinderen die overblijven worden
meegenomen door de leerkrachten. De
kinderen die deze middag naar Romi gaan
worden door Romi gebracht en opgehaald.
De verkeerbrigadiers dragen zorg voor
onze veiligheid bij de kerk van Luctor et
Emergo.
Wij hopen u deze paasviering te mogen
ontmoeten!
De paascommissie
Tussenevaluatie inspectie
Op 5 maart heeft de onderwijsinspectie
opnieuw onze school bezocht. Er is een
gesprek geweest met het bestuur, de
directie en de intern begeleiders van onze
school. In een prettig gesprek is er gekeken
naar wat de school de afgelopen periode
heeft opgepakt. Het is voor u als ouder
goed om te weten dat de inspectie op
positieve wijze onder de indruk was omdat
er veel dingen op de juiste manier door
school zijn opgepakt.
Voor onze school blijft het ook de
komende periode van belang dat we op een
positieve en kritische manier blijven
werken aan verbeteringen. Ik ben er, mede
door het positieve gesprek met de
inspectie, van overtuigd dat we met de
juiste dingen bezig zijn.

Woensdag 3 april heeft een groot
aantal leerlingen meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi!

Stand van zaken verbouwing CNS ‘De
Regenboog’
Op dit moment is er een massastudie
gemaakt door de architect. Er wordt hier
gekeken naar ruimtes en vierkante meters.
Dit geeft een beeld van de ruimtelijke
consequenties van het plan. Ook is er een
begroting gemaakt die op dit moment
verder uitgewerkt wordt.
Zendingsgeld
In de afgelopen maanden is er in totaal
€ 534,17 meegenomen voor de zending.
Allemaal hartelijk dank voor het sparen.
Schoolfruit
In de week van 8 april hebben de kinderen
op school voor de laatste keer schoolfruit.
In de week van 15 april zijn er weer vaste
fruitdagen op woensdag, donderdag en
vrijdag. De kinderen mogen dan zelf fruit
meenemen.
Schoolreisjes
Het duurt nog even maar de data voor de
schoolreisjes 2019 zijn bekend. Hieronder
de data:
28 juni:
groep 7
01 juli:
groep 3 en 4
01 juli:
groep 5 en 6
02 juli:
groep 0/1/2A en 0/1/2B
Overige informatie volgt.

Even voorstellen:
Mijn naam is Carolin Garabedian en ik
woon met mijn man en twee zoons in
Oldebroek.
Oorspronkelijk kom ik uit Syrië waar ik 15
jaar als juf heb gewerkt op een kleuter- en
basisschool.
Vanaf 10 april ga ik middels een taalstage
als klassen assistent aan het werk bij de
Regenboog. Dit is bedoeld om mijn
Nederlandse taal nog verder te verbeteren.
Ik vind het fijn om mijn oude vak weer uit
te mogen oefenen en te mogen werken met
kinderen. Ik ben creatief, vrolijk en kan
lekker koken.
Heeft u vragen,
dan kunt u mij
altijd
aanspreken.

Tijden schoolplein
Alle ochtenden is er vanaf 8:15 uur
pleinwacht op het schoolplein.
’s Middags krijgen de kinderen van onze
school om 13:00 uur toegang tot het plein.
Vóór 13:00 uur is de tussenschoolse
opvang met een aantal kinderen op het
plein.
Vanaf 13:00 uur is er een leerkracht
aanwezig op het plein.
Samen proberen we er voor te zorgen dat
het plein een fijne en veilige plek is voor
alle kinderen.

Alle leerlingen van groep 7 zijn
geslaagd voor het verkeersexamen.
Tamarah zelfs zonder fouten!
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Bijlages bij deze nieuwsbrief:
 Flyer oudergroep Wezep
 Flyer Fancy Fair
 Brief Koningsspelen
Hoofdluis coördinator
Na iedere vakantie worden de leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Er is een groep
moeders die hier aan meehelpt. Om dit
goed te coördineren is er een
hoofdluiscoördinator. Onlangs is er een
wisseling geweest van coördinator.
Jarenlang heeft Dianne van de Kamp deze
taak gehad en wij willen haar hiervoor
hartelijk bedanken! We zijn blij dat er een
vervanger voor haar gevonden is. Evelien
Magré heeft de taken van Dianne
overgenomen. Als er bij een leerling
hoofdluis wordt geconstateerd kunt u dit
bij Evelien melden. Ook als u zou willen
helpen bij de hoofdluiscontrole kunt u zich
aanmelden bij Evelien
evelienjonker@msn.com.
Belangrijke data april
12
Koningsspelen
16-18 Afname Cito groep 8
18
Paasviering Luctor 13.30-14.30
Paas- en meivakantie van
19.04 t/m 05.05

Koningsspelen
Aanstaande vrijdag zijn de Koningsspelen.
Het belooft een feestelijke dag te worden.
U bent van harte welkom om te komen
kijken. Ook opa’s, oma’s en andere
belangstellenden zijn welkom!
We vragen uw aandacht voor de informatie
in de bijlages. De brief voor de onderbouw
is al met de kinderen meegegaan.

