Beste ouders / verzorgers,
Hier is de nieuwsbrief van maart 2018. Lees deze informatie even goed door.
Ouders gezocht
De oudervereniging zoekt nieuwe leden. Wij hebben een actieve OV die vaak helpt tijdens allerlei
activiteiten op school. Zij zijn dus erg betrokken bij de school. U mag altijd een kijkje komen nemen
bij de OV tijdens een activiteit of een vergadering.
Ook in de MR zijn we op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u interessant om mee te beslissen en
denken over zaken rondom de school dan is dit zeker iets voor u. Over enkele weken is er weer een
vergadering. U mag vrijblijvend een keer mee vergaderen.
Ook zoeken we nog luizenmoeders. Iedere woensdag na een vakantie is het luizenpluizen. De haren
van de kinderen worden dan gecontroleerd. Dit zal hooguit een uur duren.
Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leerkrachten of een
mailtje sturen naar obsderegenboog@stichtingsom.com. Wij zijn ontzettend blij met uw hulp of
inzet!

Regel van de maand
De regel van de maand maart is ‘rust een must’. In deze maand zal er extra aandacht zijn in de
klassen voor deze regel.
Schoolfotograaf
Dinsdag 20 maart komt de schoolfotograaf op school. Hij zal weer individuele foto’s maken en
klassenfoto’s. Vorige week zijn de brieven en kaarten mee naar huis gegaan. Deze moeten uiterlijk
aanstaande donderdag weer terug op school zijn.
CJG
Op de onderstaande data is het CJG aanwezig op De Regenboog van 8.30 tot 9.30 uur voor grote en
kleine vragen over opvoeden en opgroeien.
27 maart
29 mei
26 juni

Voorjaarsmarkt
Vorige week was de voorjaarsmarkt op school. Het was een groot succes en een grote opkomst!
Er is een bedrag opgehaald van ruim 800 euro. Een deel van het bedrag gaat naar twee goede
doelen: ride4kids en stichting Dintelkat. Het andere deel wordt besteed aan de school. Samen met
het opgehaalde geld van Jantje Beton kunnen we een groot bedrag besteden. Mocht u ideeën
hebben voor het te besteden geld dan horen wij dit graag.
De loterij was ook weer een groot succes. De Dinteloordse ondernemers hebben prachtige prijzen
gesponsord. Nogmaals dank hiervoor!
De overgebleven spullen van de rommelmarkt worden opgehaald door ‘hoge nood, minima punt
4600’. Zij gaan deze spullen verkopen en van de opbrengst worden verschillende activiteiten
georganiseerd.
Wij willen de ouders van de oudervereniging bedanken voor hun inzet!!

Opschoonmiddag
Volgende week is het weer de landelijke opschoonweek. Wij doen ook weer mee aan deze actie.
Donderdagmiddag 22 maart gaan wij met de hele school de omgeving opschonen. De kleuters doen
dit op het schoolplein en groep 7/8 gaat echt al de buurt schoonmaken. De gemeente levert dan
containers, vuilniszakken, knijpers, handschoenen en andere benodigdheden. Wij vinden het als
school namelijk erg belangrijk dat kinderen opgroeien in een schone buurt. Dat ze leren dat je afval –
van jezelf en soms van een ander – in de prullenbak gooit. Daarom doen wij mee aan deze actie!

Ik eet het beter
Op donderdag 22 maart doen de groepen 5 t/m 8 mee aan het lesprogramma van
‘ik eet het beter’. De interactieve lesprogramma’s van ik eet het beter maken leerlingen
op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren
over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en
ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van ik eet
het beter ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt
vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!
Volleybaltoernooi
Aanstaande zaterdag is het volleybaltoernooi in De Buitelstee voor de groepen 3 t/m 5. Er zijn twee
teams die mee doen van onze school. Het toernooi vindt plaats van 15.00 – 17.00 uur. Supporters
zijn natuurlijk van harte welkom!
Studiedag:
Woensdag 9 mei hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag de gehele
ochtend vrij. Dit is in de week na de vakantie. Op donderdag en vrijdag zijn de leerlingen ook vrij
i.v.m. hemelvaart. Deze week hoeven ze dus alleen maandag en dinsdag naar school.
Groep 7/8:
Afgelopen week zijn de inschrijfavonden geweest op het Voortgezet Onderwijs. Alle leerlingen van
groep 8 hebben zich in kunnen schrijven op een middelbare school.
Over enkele weken moeten zij nog wel de Eind Cito maken. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 17 april,
woensdag 18 april en donderdag 19 april.
Groep 7/8 gaat woensdag 6 juni t/m vrijdag 8 juni op schoolkamp. Zij zullen net als voorgaande jaren
weer naar het scoutinggebouw gaan in Oud Gastel. De afscheidsavond van groep 8 zal plaatsvinden
op woensdag 4 juli.
Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor volgend schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie PO
Hemelvaart + vr
2e Pinksterdag
Zomervakantie
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15-okt-18
24-dec-18
4-mrt-19
22-apr-19
23-apr-19
30-mei-19
10-jun-19
8-jul-19
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19-okt-18
4-jan-19
8-mrt-19
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3-mei-19
31-mei-19
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16-aug-19

Belangrijke data:
Dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart
Zaterdag 17 maart
Dinsdag 20 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
17-18-19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Volleybaltoernooi
Schoolfotograaf
Goede vrijdag (leerlingen vrij)
Tweede Paasdag (leerlingen vrij)
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Vakantie
Studiedag (leerlingen vrij)
Hemelvaart + extra vrije dag (leerlingen vrij)

