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Belangrijke data:
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8
Dinsdag 29 mei
Sportdag groep 7 en 8
Oudercommissie en MR
vergadering
Donderdag 31 mei
Ouder kind avond groep 8
over Alcohol en Drugs
Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8

De tekening van de nieuwbouw is zo goed als klaar, de volgende fase is gestart: de
inrichting van de buitenruimte. Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar de
verkeerssituatie rondom de nieuwbouw. De gemeente heeft hiervoor bureau Kragten
ingehuurd om zaken goed in kaart te brengen en een voorlopig plan te ontwerpen. In
deze fase is het van groot belang om ouders hierbij te betrekken, u als ouder gaat in
de nabije toekomst immers dagelijks met de verkeerssituatie te maken krijgen.
De gemeente wil graag een werkgroep vormen met ouders van de Octopus, de
Uilenspiegel en de Regenboog. Een eerste bijeenkomst om hierover van gedachten te
wisselen staat gepland op donderdag 7 juni om 19.00 uur.
Ouders die mee willen denken wil ik van harte uitnodigen om hierbij aan te sluiten.
Aanmelden via een mailtje naar sandra.pennings@stichtinggoo.nl

Dinsdag 26 juni
Leerlingenraad
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

Naast de openbare buitenruimte worden er ook plannen gemaakt voor de
gezamenlijke buitenspeelruimte voor de Octopus, de Uilenspiegel en de Regenboog.
Naast de kinderen, het team, omwonenden en andere gebruikers willen we ook u als
ouder hierbij betrekken. U bent van harte welkom tijdens de brainstorm met ouders
van alle drie de locaties op woensdag 6 juni van 15.30 tot 17.00 uur op kindcentrum
Octopus. Wilt u hierbij aansluiten dan horen we dit graag via
sandra.pennings@stichtinggoo.nl.

Vorige week vrijdag is de cheque van de Doekoe actie
uitgereikt. Er is voor maar liefst 527,21 euro munten
gespaard! Wat een prachtig resultaat!
De bestelling is inmiddels de deur uit. Eind juni wordt
er allerlei nieuw buitenspeelgoed bezorgd, waaronder
een groot trektouw, staartballen, stoepranden en
werpspelen. Dank aan iedereen die mee gespaard
heeft voor de Regenboog!

We vonden het allemaal heel erg leuk!
Het ging over twee vogels, en een ei.
De vrouw heet Papagena en de man heet Papageno.
Ze waren het ei kwijt, maar uitijndelijk is het ei
gevonden.

Groetjes, Meike en Julia

26 mei
26 mei
29 mei
30 mei

Viënna Zwinkels
groep 3
Szymon Stasiuk
groep 4
Casper te Meerman groep 7
Kyara vd Cruijsen groep 6

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

Tijdens de gymles van vorige week vrijdag lag de
nadruk op samenwerking.

