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Belangrijke data:
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8
Dinsdag 26 juni
Leerlingenraad
Woensdag 27 juni
Ouderbedankochtend
Donderdag 28 juni
LOC en MR vergadering
Vrijdag 29 juni
Musical groep 8 voor alle
kinderen van de Regenboog

Beste ouders,
Wat fijn dat jullie dit schooljaar geholpen hebben met
uitstapjes, spelletjes, knutselen, de sportdag, de bibliotheek,
de (kerst)musical, het organiseren van verschillende
activiteiten en nog veel meer!
Daarom willen we jullie uitnodigen om naar onze ouderbedankochtend te komen zodat we jullie hiervoor (samen met
alle kinderen) in het zonnetje kunnen zetten. Zonder jullie
hulp was dit alles immers niet mogelijk geweest!
Jullie zijn welkom op woensdag 27 juni van 11.15 tot 12.15 uur
in de aula. Heel graag tot dan!
Groetjes van alle kinderen en leerkrachten

Maandag 2 juli
Rapporten groep 1 tot en met
7
Musical groep 8
Vrijdag 6 juli
Laatste schooldag

De incasso van het vierde kwartaal (schoolreisjes en schoolkamp) is afgelopen
woensdag afgeschreven.

Maandag 9 juli tot en met
vrijdag 17 augustus
Zomervakantie
Maandag 20 augustus
Eerste schooldag

Afgelopen maandag zijn alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis
geweest. Mede dankzij het geweldige weer en de goede onderlinge sfeer was het een
geslaagde dag. De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn naar speeltuin Leonardus in
Helmond geweest. Een heerlijke speelplek waar de kinderen zich een hele dag prima
vermaakt hebben. Groep 4 en 5 zochten het dichter bij huis en waren in de bossen te
vinden. Ze speelden hier onder andere het dierengeluiden spel, ieder jaar opnieuw
een succes. De kinderen van groep 6 en 7 vertrokken ’s morgens met de bus richting
de Efteling. Ook voor hen een gezellige en onvergetelijke dag! Dank aan alle ouders
die hieraan meegewerkt hebben. Hieronder wat sfeerbeelden…..

Terwijl de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis
waren, heeft groep 8 voor de laatste keer heerlijk met
de karren gespeeld samen met de peuters!

18 juni
20 juni
22 juni

Cas op ’t Hoog
groep 1/2
Mieke van Grinsven groep 7
Milan Oosting
groep 4

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

Dinsdag 12 juni mochten de kinderen van de BSO die
hier zin in hadden mee naar het voetbalveldje bij
kincentrum Octopus en Uilenspiegel om hier
midgetgolf te gaan spelen. Het was gezellig!

