Kennedystraat 3
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www.regenboogboekel.nl

Belangrijke data:
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3 en 4 in de
Horst in Venhorst
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8
Dinsdag 29 mei
Sportdag groep 7 en 8
Oudercommissie en MR
vergadering

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de
App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen
als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken
ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u
op www.vakantiebieb.nl.

Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 12 juni
Leerlingenraad
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8
Donderdag 28 juni
LOC en MR vergadering
Maandag 2 juli
Rapporten groep 1 tot en met
7
Musical groep 8
Vrijdag 6 juli
Laatste schooldag
Maandag 9 juli tot en met
vrijdag 17 augustus
Zomervakantie
Maandag 20 augustus
Eerste schooldag

De uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken zijn binnen. Heel erg bedankt voor
het invullen van de vragenlijsten. We zullen de uitslagen eerst intern bespreken en
zullen u op een later tijdstip hierover informeren.

Net voor de meivakantie hebben we de ReShare
kledinginzamelingsactie gehouden. Samen hebben we
een mooi bedrag bij elkaar gespaard, namelijk 232,10
euro. Dit geld wordt al jaren gebruikt om extra
activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals de
Regenboogdag. Dank allemaal!

20 mei
24 mei

Dylan van den Elzen
Luuk Wassenberg

groep 4
groep 7

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

