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Belangrijke data:
Dinsdag 16 januari
MR vergadering
Maandag 22 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 9 februari
Carnaval
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie

Bij de uitvoering van de kerstmusical van donderdagavond 21 december zijn er
filmopnames gemaakt.
Mocht je het leuk vinden om hiervan een kopie te ontvangen, dan kun je deze
aanvragen op: laarboekel@gmail.com.
Het bestand kan via We-transfer verstuurd worden. Mocht je de film liever op DVD
ontvangen, dan vragen wij daarvoor een kleine bijdrage van € 1,00. Graag in je mailtje
aangeven hoe je de film wilt ontvangen.

Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole
Donderdag 22 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8

De komende weken vinden op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de
regio open dagen plaats. Zowel de kinderen uit groep 8 als ook uit groep 7 zijn van
harte welkom.

Maandag 26 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7

Udens College: zaterdag 20 januari 2018
09.30 – 13.30 uur sector vmbo, Kleinveld 25
11.00 – 15.00 uur sector havo/vwo, President Kennedylaan 22b

Donderdag 1 maart en
dinsdag 6 maart
10 minuten gesprekken

Commanderij College: zaterdag 27 januari 2018
9.30 – 14.00 uur alle locaties praktijkschool/vmbo/havo/vwo

Maandag 5 maart
MR vergadering

Voor informatie over het Fioretti College of Zwijssen College kunt u binnenlopen bij
juffrouw Michelle.

Woensdag 14 maart
Voorstelling groep 7/8
Informatie avond nieuwe
ouders
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Woensdag 11 april
Ouderavond MR

Afgelopen maandag en dinsdag zijn alle kinderen van de Regenboog gecontroleerd op
hoofdluis. Doordat er structureel na iedere schoolvakantie gecontroleerd wordt blijft
het aantal kinderen met hoofdluis gelukkig vrij beperkt. Mocht u tijd en zin hebben
om te helpen met controleren, dan kunt u dit laten weten aan Lieneke Smits, moeder
van Mathijs van Doren (groep 5/6), via lienekesmits@hotmail.com.

Aanstaande dinsdag 16 januari om 20.00 uur in de
teamkamer van kindcentrum de Regenboog. U bent
van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
De volgende punten staan op de agenda:
1. Notulen vorige vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Doornemen notulen GMR
4. Nieuwbouw, stand van zaken
5. Begroting, uitleg door Sandra Pennings
6. Plannen MR ouderavond
7. Rondvraag

Afgelopen maandag hebben we 2 nieuwe kinderen
verwelkomd: Tess Kuijper en Ilse Smits, ze zijn allebei
ingestroomd in groep 1/2, veel plezier!

Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse bijscholing
van onze BHV plaats, alle 7 BHV zijn “geslaagd”!

13 januari
13 januari
15 januari
18 januari
19 januari
19 januari

Mike Smits
Mecx Emonds
Isa Smits
Noa Verhallen
Sam Blonk
Rick van der Wijst

groep 6
groep 7
groep 3
groep 6
groep 5/6
groep 5/6

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

