
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van april. Veel leesplezier!    

 

Juf Elize 

Vrijdag 9 april is er een dochter geboren bij juf Elize. Haar naam  

is Nore Elena. Met juf Elize en Nora gaat het erg goed. Roan en  

Linne zijn ook erg blij met hun nieuwe zusje. Wij wensen juf Elize  

heel veel geluk en hopen Nore Elena snel te mogen bewonderen! 

 

 

Happersproject 

Wij doen als school mee met het happersproject. Misschien heeft u hier al iets over gehoord van uw 

zoon/dochter. Wat houdt het precies in.  

Het Happersproject is een afvaleducatieprogramma, waarbij het op scholen mogelijk wordt gemaakt 

om afval gescheiden aan te bieden. Het programma vergroot de bewustwording bij de jeugd van het 

belang van scheiden van afval, recyclen en het voorkomen van (zwerf)afval.  

Happers zijn gepersonaliseerde figuren, die je terug ziet als o.a. afvalbak, handpop en als digitale 

personage. De Happers vertegenwoordigen ieder een eigen afvalstroom en hebben hun eigen identiteit 

en karakter. Deze vrolijke en positieve vrienden hebben een boodschap over afval scheiden en zijn 

nemen de kinderen hierin mee. Tevens kunnen zij inspelen op de actuele (milieu)problemen.  

De komende weken gaan we dit project verder uitwerken en kijken hoe het goed past binnen onze 

school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 11 mei (de dinsdag meteen na de vakantie) komt de schoolfotograaf. Net als vorig jaar komt 

hij naar onze school en maakt hij van de kinderen een foto. Er worden ook broertjes/zusjes foto’s 

gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten. Het is helaas niet mogelijk om broertjes/zusjes 

die niet bij ons op school zitten te ontvangen. Ook worden er weer klassenfoto’s gemaakt. U hoeft dus 

verder niks voor te bereiden of in te vullen voor de schoolfotograaf.  

 

 

Verkeersexamen groep 7/8 

Enkele weken geleden heeft groep 7/8 het theoretisch  

verkeersexamen gemaakt. Alle kinderen zijn geslaagd  

voor dit examen. Op woensdag 19 mei hebben ze het  

praktisch verkeersexamen. Voor de vakantie hebben zij  

de route mee naar huis gekregen die ze goed moeten  

oefenen. Zo kunnen ze 19 mei het examen goed  

afleggen, want dan worden ze beoordeeld op het  

verkeersgedrag. Dan moet de route natuurlijk ook goed  

in hun hoofd zitten.  

Op woensdag 12 mei moet groep 7/8 ook op de fiets naar school komen, want dan is er een 

fietscontrole.  

 

 

Cito groep 7/8  

Voor de vakantie heeft groep 7 de toets gemaakt ‘AMN aansluiting PO-VO’. Uit deze toets komt een 

voorlopig schooladvies. Groep 8 heeft de ‘AMN eindtoets’ gemaakt. Zodra wij de uitslag hebben van 

deze toetsen dan zullen wij dit naar u communiceren.  

Wij werken nu enkele jaren met de toetsen van AMN en zijn hier heel tevreden over. Waarom de AMN 

eindtoets.  

De AMN Eindtoets onderscheidt zich van andere toetsen op verschillende vlakken. Zo is de AMN 
Eindtoets volledig digitaal, adaptief op itemniveau en heeft de toets een bladerfunctie. De leerling kan 

dus vooruit- en terugbladeren. 

Doordat de AMN Eindtoets adaptief op Itemniveau is, worden onnodig moeilijke vragen voor leerlingen 
vermeden. De unieke mogelijkheid om in een adaptieve toets vooruit en terug te bladeren zorgt er voor 

dat een leerling niet bij een vraag blijft hangen. Deze opties voorkomen stress bij de leerlingen en 
maken de doorlooptijd van de eindtoets een stuk korter. 

 

  

 



 
 

Koningsdag  

We hebben een geslaagde Koningsdag gehad. Op het schoolplein, in de gymzaal en in de aula stonden 

allerlei activiteiten klaar. De groepen 3 t/m 8 hebben deze verschillende activiteiten gedaan. Groep 1/2 

heeft spelletjes gedaan op het kleuterplein. In alle klassen hebben we ook de workout van Rico 

Verhoeven gedaan. Aan het einde van de dag hebben alle kinderen nog een ijsje gekregen. Het was 

een gezellige en zonnige dag! Er staan wat foto’s op onze facebookpagina: obs De Regenboog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis en schoolkamp  

In de kalender staat dat wij donderdag 20 mei op schoolreis gaan. Helaas kan dit geen doorgang 

krijgen. Vanuit het bestuur is besloten dat we nog geen schoolreisjes en uitstapjes mogen maken. Dit is 

natuurlijk heel begrijpelijk, maar wel erg jammer.  

Over het schoolkamp heeft het bestuur nog geen uitspraak gedaan. De data voor het schoolkamp zijn 

7, 8 en 9 juli. Wij laten zo snel mogelijk weten of het schoolkamp ‘normaal’ door mag gaan of 

eventueel in aangepaste vorm.  

 

 

Studiedag, Hemelvaart en Pinksteren   

Op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart. Op vrijdag 21 mei is er 

een studiedag. Op deze dag zijn de leerlingen vrij! Op maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag en 

dan zijn de kinderen ook vrij.  

 

 

 

  



 
 

Belangrijke data:  

Zondag 9 mei      Moederdag  

Dinsdag 11 mei      Schoolfotograaf 

Woensdag 12 mei     Groep 7/8 op de fiets voor een fietscontrole  

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei   Vrij! 

Woensdag 19 mei     Groep 7/8 praktisch verkeersexamen  

Vrijdag 21 mei      Studiedag, hele dag vrij!  

Maandag 24 mei     Tweede Pinksterdag, vrij!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u nog informatie over Kibeo  

 

  



 

 

 

  



 

 


