
ALV AC en presentatie architect 
Aanstaande donderdag 12 oktober is 

de ALV van de AC met aansluitend 
een presentatie door de architect van 

ons nieuwe schoolgebouw. In de 
bijlage vindt u nogmaals de 

uitnodiging.  
 
 

 
Kinderboekenweek 2017 

Het is weer kinderboekenweek! Een week waarin boeken en leesplezier 

extra aandacht krijgen. Het thema dit jaar is: gruwelijk eng! Wij 

hebben ervoor gekozen het thema een beetje aan te 

passen. Spannend is leuk, maar we gaan het niet 

overdrijven. Wij gaan het hebben over (leuk) 

spannende dingen en verhalen. ‘Onze’ 

kinderboekenweek loopt van maandag 9 

(opening) tot vrijdag 13 oktober (afsluiting). In de 

hal is een leeshoek ingericht, waar een hele klas 

tegelijk in kan om te lezen of te worden voorgelezen.   

 

Personeelsnieuws 
Op donderdag 12 oktober is Maaike Top (groep Blauw) 

afwezig. Zij wordt vervangen door Esther Grootendorst.  
 
Op vrijdag 13 oktober is Els van Atten afwezig (groep 3) en wordt 

vervangen door Bibi van der Ven.  
 

 

 

 

 
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 en in het folderdisplay in de hal van 

de school. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma. 9 oktober ............ Opening Kinderboekenweek 2017 

- di. 10 oktober ............ Informatieavond over VO voor ouders groep 8 

- wo. 11 oktober ........... Zwemfestijn (groep 7) 

- wo. 11 oktober ........... Creamiddag (groep 6-7-8) 

- do. 12 oktober ........... ALV AC én presentatie nieuwbouw door architect 

- vr. 13 oktober ............ Creamiddag (groep 3-4-5) 

 

- Herfstvakantie: ma. 16 t/m vr. 20 oktober - 

 

- ma. 23 oktober .......... Techniekles 

- wo. 25 oktober ........... Luizencontrole 

- wo. 25 oktober ........... Creamiddag (groep 6-7-8) 

- do. 26 oktober ........... Kunstmenu groep 1/2 Druk, druk, druk (beeldend) 

- vr. 27 oktober ............ Creamiddag (groep 3-4-5) 
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