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Inleiding

Rapporten

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere
over de schoolvakanties in 2018-2019 en over
verschillende activiteiten die er op school zijn
(geweest).

Begin februari hebben de kinderen hun rapport
gekregen. We willen u vriendelijk vragen om de
rapportmappen allemaal weer in te leveren op school
bij de leerkracht van uw kind. Bedankt!

Vakantieplanning 2018-2019

Schoolreizen

De schoolvakanties voor 2018-2019 zijn in de GMR
als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober 2018
24 december t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
19 t/m 22 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

In de komende maanden hopen we u te informeren
over de complete jaarplanning inclusief studiedagen
en andere bijzonderheden. Die planning wordt
vastgesteld in de MR.

Biddag
Volgende week woensdag 14 maart is het Biddag. Als
we bidden, delen we ons leven met God en dat kan
ons opmerkzaam maken voor de mooie dingen in het
leven. In de klassen besteden we daar woensdag
aandacht aan. Hier een bijpassend liedje: ‘Ik wil even
bij U komen’
Woensdagmiddag is er om 14.30 uur een
kinderdienst in de Exoduskerk.

Lenteactiviteiten
Op vrijdag 16 maart worden er in alle groepen
lenteknutsels gemaakt. De Ouderraad en
verschillende andere ouders zijn al druk met de
voorbereidingen. Bedankt voor jullie inzet!
Op vrijdag 23 maart is het lenteontbijt voor de hele
school. Daarover ontvangt u nog een aparte email.

Op 14 februari hebben alle ouders van groep 3 t/m 7
per mail informatie ontvangen over de schoolreizen
in mei. We willen u vriendelijk vragen om uw bijdrage
van € 28,- per leerling voor 1 april 2018 over te
maken op IBAN: NL25 ABNA 0515 3429 71 t.n.v. CBS
De Regenboog, onder vermelding van naam en
groep van uw kind(eren).
Hartelijk bedankt!

GIPS project
De groepen 8 hebben weer deelgenomen aan het
GIPS project (Gehandicapten Informatie Project op
Scholen).
Mensen met verschillende handicaps zijn op school
geweest. De kinderen hebben gezien en ervaren wat
het is om een handicap te hebben en hoe mensen
daarmee om kunnen gaan.
Hieronder enkele reacties van de kinderen:

‘Ik vond het heel leerzaam en leuk! Ik hoop
dat nog meer kinderen deze ervaringen
mogen meemaken en zo’n mooie dag
ervaren.’
‘Nu weet je ook wat die mensen voelen, maar
ze zijn niet zielig!!’
‘Ik heb bewondering voor die mensen
gekregen, ze waren zo vrolijk en opgewekt.
Respect!!’
‘Je mocht ze alles vragen en ze waren heel
open over alles. Ze legden alles heel goed uit.
We leerden ook veel omdat we zelf dingen
mochten doen, zoals in een rolstoel rijden en
zonder te zien met een stok lopen.’

‘Samen De Regenboog’

Ouderavond 15 maart

Jaarplanning en Agenda

Het Tiener en Junior College organiseren een
ouderavond op donderdag 15 maart. Net als bij de
vorige ouderavond zijn ook de ouders van De
Regenboog weer hartelijk welkom!

maart
Wo. 14
Do. 15
Vr. 16
Wo. 21
Vr. 23
Vr. 30
april
Ma. 2
Do. 5
Di. 17
Vr. 20

Biddag
Ouderavond Top Naeff
Lenteknutsels maken
Open Huis Scholen Gorinchem Oost
Lenteontbijt
Goede Vrijdag

2e Paasdag
Theorie-examen verkeer
Eindtoets Cito gr. 8 t/m donderdag
Koningsspelen
MEIVAKANTIE

Jaarplanning 2017-2018
Op de vorige avond was hersenonderzoeker Jiska
Peper te gast. Dit keer komt historicus en leraar Erik
Ex. Hij reist met zijn broer, journalist Luuk, rond de
wereld om overal het onderwijs te zien en te
onderzoeken. Hij zoekt op zijn ´Edyssee´
(onderwijsrondreis) antwoord op de vraag ‘Wat is
goed onderwijs?’ Op de ouderavond vertelt hij over
de landen waar hij al kwam en over zijn indrukken en
eerste conclusies. De avond begint om 19.30 uur en
duurt tot 21.00 uur.
Voor wie Erik wil volgen… Zijn twitteraccount
is @erikexgesch. Onderweg schrijft hij verhalen op
zijn blog Edyssee.

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

Activiteiten voor kinderen
Via de onderstaande linkjes brengen we enkele
activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd
onder uw aandacht. Dit betreft geen activiteiten die
door school of onder verantwoordelijkheid van
school georganiseerd worden. Het is dus enkel ter
informatie.
60 minuten zwemcup PCG
Merwede Triathlon
Fakkelfeest – Kinderfeest
Musical ‘Boaz & Ruth’

‘Samen De Regenboog’

