
Avondvierdaagse  

In de vorige nieuwsbrief schreven wij een item 

over hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat 

de avondvierdaagse voor iedereen goed en 

plezierig kan verlopen. Na twee avonden is het 

tijd voor een tussenstand. 

 

De eerste avond is goed verlopen. We hebben geboft met het weer (net voor het 

onweer thuis) en de sfeer was goed. 

 

Over gisteravond bereikten ons helaas ook negatieve berichten. Het gaat dan 

bijvoorbeeld over te druk gedrag (rennen, aan elkaar zitten, uit de rij gaan, de bosjes 

in e.d. of het niet luisteren naar hulpouders of verkeersregelaars. Hierdoor kunnen 

gevaarlijke situaties ontstaan. Wij besteden in de klassen vandaag extra aandacht aan 

dit onderwerp. Wij hopen dat u dat thuis ook wilt doen. Bent u hulpouder, dan vragen 

wij u met klem om op te treden als het nodig is. De regels kunt u vinden in het boekje 

dat u heeft ontvangen. Bedankt voor uw medewerking.  

 

Wij wensen iedereen nog twee mooie wandelavonden! 

 

Eindfeest 
Op 19 juli, de laatste schooldag, wordt voor 
kinderen een spetterend eindfeest 
georganiseerd. De commissie van het eindfeest 

heeft hierbij hulp nodig van een aantal ouders. 
U kunt zich via deze link of het strookje in de 

brief:https://forms.gle/kxZmoy5LPnVwBQny8 
aanmelden als hulpouder. Graag uiterlijk 17 
juni.  
 

Studiedag 

Dinsdag a.s. is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij. Het team gaat deze dag aan 
de slag met de evaluatie van het afgelopen schooljaar en de voorruitblik voor het 
schooljaar 2019-2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die 
zijn opgenomen in de schooladministratie. U kunt zich aanmelden via  

directie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 
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Agenda 
- vr. 7 juni ................... Avondvierdaagse dag 4 (intocht!) 

- vr. 7 juni ................... Studiedag (leerlingen vrij) 

- ma. 10 juni ................ Tweede  pinksterdag (leerlingen vrij) 

- di. 11 juni .................. Studiedag (leerlingen vrij) 

- vr. 14 juni .................. Podiumbeurt groep Rood en groep 5 

- wo. 19 juni ................. Kamp groep 8 

- do. 20 juni ................. Kamp groep 8 

- vr. 21 juni .................. Kamp groep 8 
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