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Belangrijke data:
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Woensdag 11 april
Ouderavond MR

Wat fijn dat 30% van alle ouders het tevredenheidsonderzoek inmiddels ingevuld
heeft! Om een goed beeld te krijgen van wat u als ouders vindt van de Regenboog
zou het goed zijn om nog meer reacties te krijgen. De vragenlijst staat nog open, dus
u kunt deze nog invullen. We horen graag van u!

Vrijdag 13 april
Stakingsdag, alle kinderen vrij
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering

De Doekoe actie van Coop is van start gegaan. De muntjes die u ontvangt bij uw
boodschappen kunt u in de winkel aan de verschillende kindcentra doneren. Voor het
bedrag kunnen we mooie spullen voor de kinderen aanschaffen voor het buiten
spelen. Alvast hartelijk bedankt!

Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8

De onderwijsbonden roepen alle leerkrachten van Zuid Nederland op voor de ketting
staking van vrijdag 13 april. Inmiddels zijn er door de massale acties al wel een paar
doelen bereikt. Zo is het onderwijsveld erg blij met de toegekende gelden voor
werkdrukvermindering, maar we beseffen ook dat we er nog lang niet zijn.
De afgelopen 2 weken zijn er op de Regenboog 2 groepen kinderen gevraagd om
thuis te blijven omdat er geen passende vervanging beschikbaar was. Dit geeft aan
dat verdere actie nodig is om het vak van basisschoolleraar weer aantrekkelijk te
maken en een eerlijk salaris te bewerkstelligen (zeker t.o.v. de collega’s in het
voortgezet onderwijs). Op deze manier houden we uitstroom tegen en hopen we dat
jongen mensen weer voor het mooie vak van leerkracht gaan kiezen!
Houdt u er alvast rekening mee dat de Regenboog op vrijdag 13 april gesloten is
omdat we actie gaan voeren voor goed onderwijs aan uw kinderen.

De lente is in aantocht, het zonnetje gaat weer wat
vaker schijnen, we kunnen weer meer naar buiten!
Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni vindt voor de
derde keer de Avond4daagse plaats. Lekker samen
wandelen met vriendjes en vriendinnetjes. Op
maandag 9 april meteen na schooltijd is het mogelijk
om uw kind(eren) in te schrijven op de Regenboog. In
de bijlage vindt u meer informatie.

Woensdagavond 11 april houdt de MR haar jaarlijkse
ouderavond. Deze avond zal in het teken staan van de
nieuwbouw. Het ontwerp zal op deze avond
gepresenteerd worden en uiteraard is er ruimte voor
vragen. We hopen u op deze avond te ontmoeten, u
ontvangt de uitnodiging binnenkort.

27 maart
30 maart
30 maart

Susan van den Tillaart
Tijs Rutten
Kyara van de Cruijssen

groep 6
groep 6
groep 6

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

