
Corona-update
Deze week is er geen extra informatie met
betrekking tot corona. Heeft u vragen, neem dan
contact op met Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Terugblik schoolreis groep 1/2
Op vrijdag 2 juli gingen alle kinderen van groep 1/2 op schoolreis naar
speeltuin De Eekhoorn. Elke groep ging met zijn eigen bus. De kinderen
hadden er heel veel zin in. In de speeltuin konden de kinderen heerlijk
vrij spelen. Ze konden bijvoorbeeld op de kabelbaan, in de zandbak, op
de klimtoestellen en op de schommels. De kinderen kregen nog een
lekker snoepje en een ijsje. Moe maar voldaan gingen we ‘s middags
weer met de bus terug naar school. Het was een erg gezellige
schoolreis!

Terugblik schoolreis groep 5 t/m 8
Maandag 5 juli zijn de groepen 5 tot en met 8 op schoolreis geweest naar SEC Almere. De
kinderen hebben de hele dag door de modder gerend en gezwommen in het water. Ook hebben
ze een hindernisparcours gedaan, een survivalbaan over het water, tijgeren door buizen en van
de glijbaan. Aan het einde van de dag konden de kinderen even douchen en omkleden. Ook
kregen de kinderen nog limonade en een zakje chips. Wat was het een gezellige en modderige
dag!

Eindfeest
Vrijdag 16 juli sluiten we het schooljaar af met een swingend eindfeest! De dag staat in het
teken van muziek en dans. De Klankenkaravaan verzorgt voor elke groep een muziek- en een
dansworkshop, met als thema ‘Alle kleuren van de regenboog’. Wat in de workshops wordt
geoefend, komt aan het eind van de ochtend samen in een schoolbreed optreden. Helaas
kunnen wij u daarvoor niet uitnodigen, maar wij zullen de beelden met u delen. Om het feest
compleet te maken is er ook nog een stormbaan/springkussen.
Het zou leuk zijn als de kinderen die dag in de kleur van hun klas gekleed naar school komen:
groep rood: rood
groep blauw: blauw
groep oranje: oranje

groep 3: paars
groep 4: geel
groep 5: groen

groep 6: rood
groep 7: paars

Laatste schooldag
16 juli is de laatste schooldag. Die dag zijn de kinderen gewoon om 14.00 uur uit.
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Tip: zomerlezen (herhaling)
Als kinderen in de zomervakantie niet of weinig lezen, kunnen zij zomaar één of twee
AVI-niveaus terugvallen. Om dit te voorkomen, adviseren wij kinderen om in de zomervakantie
te blijven lezen.
Ook de bibliotheek helpt om dit te stimuleren, met e-books en luisterboeken. Tijdens de
zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl Boek ‘n Trip) van 1 juli t/m 31 augustus kun je de mooiste
verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app
download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. Kijk
op www.jeugdbibliotheek.nl.

Prikbord

In de bijlagen vindt u AVG-nieuws.

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.

https://webmail.regenboog-debilt.nl/owa/redir.aspx?C=qvVusbqX3smIgZeQ7UOF72ZVUMLhbBqwasbqtMbXot6RKav0SDXZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.jeugdbibliotheek.nl

