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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kop is eraf! De eerste schoolweken zijn een feit. Tijdens de informatieavond heb ik met u een
aantal verzen uit psalm 139 gelezen.
Psalm 139 (vers 1-6)
Een lied van David. Voor de leider van het koor.
Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij,
U weet alles wat ik doe.
U kent elk woord van mij,
nog voordat ik het heb gezegd.
U bent aan alle kanten om mij heen
en uw hand rust op mij.
Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.

Aanmelden op school
Beste ouders, mocht u kinderen hebben die dit schooljaar vier jaar worden.
Wilt u deze kinderen dan al aanmelden? Dat helpt ons bij het bepalen wanneer wij een
instroomgroep kunnen gaan starten.

Ziekmelden
Wilt u uw kind ziekmelden?
Dit kan door te bellen naar 0166 - 60 33 10
Of via WhatsApp: 06-30 14 38 86 (alleen ziekmeldingen)

Luizenpluis
Wij zoeken ouders die het team van ‘luizenpluizers’ kunnen versterken.
U kunt zich opgeven bij Bianca Straver. Telefoonnummer: 06-11792353
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Lied van de maand
Elke maand leren wij op school een lied aan uit diverse liedbundels.
Samen in de naam van Jezus.
Vers 1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Uit: Jong Geleerd Lespakket geloofsliederen: Opwekking 167

Wij-week

22 oktober – 26 oktober

In deze week zal er in alle groepen van onze school extra aandacht zijn voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. In de klas hebben we het erover wanneer het fijn is met elkaar en we
gaan hier ook actief mee aan de slag.
Donderdag 25 oktober is de ouderavond rondom veilige school pesten/social media.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Een uitnodiging volgt later.

Leerlingenraad (LR)
Onderstaande leerlingen maken dit jaar deel uit van de leerlingenraad.
Groep 5: Finn Keur en Lieke van Dis
Groep 6: Yfke van Loon en Thijs van den Bogerd
Groep 7: Christy van den Bogerd en Joep Hollander
Groep 8: Nora de Rooij en Tomer Pulley
De eerste vergadering heeft woensdag 19 september na schooltijd in het overblijflokaal
plaatsgevonden.
De vergadering is altijd samen met meester John.
In de eerste vergadering hebben we de volgende punten besproken:
• Ideeën voor de schoolreis groep 3-7.
• Ideeën van de kinderen voor onze school.
• Zijn wij een veilige school? Wat vinden jullie van pesten? Hoe voorkomen we pestgedrag?
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Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad
Op 6 september jl. kwam de MR bijeen, voor het eerst in de nieuwe samenstelling.
Onderstaande punten zijn aan de orde gekomen:
• De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld.
• De pestprotocolavond op donderdagavond 25 oktober a.s.; samen met ouders en de school
willen we input ophalen om aan een nieuw pesprotocol te werken.
We rekenen op uw komst!
• MR-plan: de MR wil werken aan een MR-plan 2018-2020. Hierin wordt de taakopvatting van
de MR voor CNS De Regenboog vastgelegd, alsook de relatie met de directie.
We hopen het plan eind 2018 te kunnen vaststellen.
• In de schoolgids en op de website komt een actueel stuk tekst over de MR te staan.
• De MR komt dit schooljaar in ieder geval nog 4 keer bijeen, vooralsnog op: 8 november,
donderdag 17 januari, donderdag 28 maart 2019 en donderdag 13 juni 2019
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen.
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Pieter Geluk
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Anja Dommisse
Mevr. Lianne van Chastelet

Schoolbieb
Wij zoeken ouders die ons willen helpen met de schoolbieb.
Het gaat om innemen van boeken, uitlenen van boeken en het op orde houden van de
schoolbibliotheek. De schoolbieb draait op maandag of dinsdag en vrijdag van 14.30 tot 15.30.
U kunt zicht aanmelden bij juf Marjolein. m.bruijns@vpcotholen.nl

Overblijven
Blijft uw kind over op school? Denkt u er dan aan om op tijd een nieuwe overblijfkaart te kopen?
Overblijfkaarten kunt u kopen op donderdagochtend vanaf 8:15. Mocht u dan niet in de gelegenheid
zijn dan kunt u onze overblijfcoördinator Francien even aanspreken of bellen. Haar telefoonnummer
kunt u vinden op de overblijfkaart.
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Samenwerken groep 7: Poster thema kleuren.

Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen/meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

Groep 8
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15 t/m 19 oktober 2018
21 november 2018
21 december 2018 t/m 4 januari 2019
27 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Groep 4a Woorden zoeken met -nk-.

Belangrijke data
8 oktober – 12 oktober

luistergesprekken

22 oktober – 26 oktober

Wij-week

23 oktober

luizencontrole

25 oktober

ouderavond veilige school, pesten/social media

12 november

informatieavond groep 8

20 november

afname NIO groep 8

21 november

Dankdag

Studiedagen
Studiemiddag vrijdag 18 januari
Studiedag woensdag 20 maart
Studiedag vrijdag 7 juni

Thema China groep 8
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Leerlingen zijn deze middag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.

