
Oudergesprekken 

De tweede ronde (van in totaal 3) HGW van dit schooljaar zit er bijna op. De 

leerkrachten zijn druk bezig met de evaluaties, analyses en het opstellen van 

de nieuwe groepsplannen. Het einde van de tweede ronde betekent ook dat er 

rapporten worden gemaakt en dat er kindgesprekken en oudergesprekken 

worden gepland. In de bijlage vindt u de indeling voor de oudergesprekken 

van maandag 16 en woensdag 18 maart. Kunt u niet op de aangegeven tijd, 

dan vragen wij u onderling te ruilen en dit aan de leerkracht door te geven. 

Wij zien u graag op 16 of 18 maart. 

 

NB: de oudergesprekken van de groepen 1-2 vinden in Het Lichtruim en niet 

in Het Mereltje plaats. U ontvangt later bericht over de details. 

 

 
Schoolreis 

Vandaag hebben alle kinderen een brief meegekregen met een invulstrook, 

waarmee ouders zich kunnen opgeven om mee te gaan als begeleider bij de 

schoolreis. Alvast ter informatie: groep 1/2 gaan naar De Glind, groep 3/4/5 

gaan naar Het Openluchtmuseum, groep 6/7/8 gaan naar Het Archeon. 

Nadere informatie volgt. 

 

Foto 

 Bijgaand weer een link van een fotoalbum v/h carnaval bij de kleuters. 

 

 Prikbord:  

 

De kleuterkerk is een oecumenisch initiatief van de Dorpskerk, Oosterlichtkerk 

en de Michaëlkerk. Het is een speciale korte kerkdienst (30 minuten) voor 

kinderen tot en met 6 jaar. Op 8 maart is de volgende viering om 11.30 uur in 

de Dorpskerk met als thema 'je hoeft niet bang te zijn'. Wees welkom.  Zie 

bijlage. 

 

 

 

 

 

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. 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- Wo. 11 maart ............. Kunstmenu groep 6 

- Vr.  13 maart ............. Natuurles 

- Ma. 16 maart ............. Techniekles  

- Ma. 16 maart ............. Oudergesprekken groep 1-7 

- Wo. 18 maart ............. Oudergesprekken groep 1-7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/DjDeZFgrgcAS
http://www.regenboog-debilt.nl/

