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Agenda
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vrije dag i.v.m. Pasen
Kunstmenu voorstelling voor groep 4 en 4/5
Koningsspelen
meivakantie

Algemeen
Paasviering
Op donderdagmiddag 29 maart vieren we Pasen op De Regenboog.
Op deze dag wordt het Paasverhaal verteld in de klassen met brood en limonade (de wijn).
De groepen 1 t/m 4 zullen traditiegetrouw in de middag op zoek gaan naar de paaseitjes.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een circuit georganiseerd waarin we veel gaan knutselen.
Met elkaar maken we er een gezellige middag van!
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doen wij als De Regenboog mee met de Koningsspelen!
Er worden deze dag voor de verschillende groepen diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd.
De groepen 1 en 2 doen een spelcircuit, de groepen 3, 4 en 5 krijgen een tennisclinic bij Forescate en
de groepen 6, 7 en 8 gaan ’s middags zwemmen in ’t Wedde in Voorschoten.
Meer informatie over de koningsspelen krijgt u t.z.t. via de leerkracht van uw kind.
Wij rekenen op een gezellige, sportieve dag voor alle kinderen!
Griepepidemie op de Regenboog
Zoals in heel Nederland hebben wij op de Regenboog ook last (gehad) van de griepepidemie. Er
waren dagen bij dat we ruim 20 zieke leerlingen hadden, maar ook veel collega’s zijn er niet onderuit
gekomen. Hier heeft u niet altijd iets van gemerkt en dat is dankzij alle collega’s die extra zijn komen
werken. We hopen dat de epidemie weer snel afgelopen is en iedereen weer gezellig in de klas is.
Verhuizen?
In verband met de wachtlijst is alle ouders gevraagd om eventuele verhuisplannen door te geven.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, graag zo spoedig mogelijk. Dan kunnen we ouders met kinderen
die op de wachtlijst staan weer blij maken.

Palmpasenoptocht
Op vrijdag 23 maart hebben we met al onze kleuters, inmiddels zijn dat er ruim 100, onze jaarlijkse
Palmpasen optocht gelopen. De afgelopen weken is er hard geknutseld. De Palmpasenstokken zagen
er prachtig uit en hingen vol met lekkers. Met deze Palmpasenstokken hebben we de bewoners van
Huize Topaz Foreschate, gevestigd aan de Rouboslaan, verrast.
De Palmpasenoptocht startte vanaf school rond 10:15 uur en na een rondje door de wijk arriveerden
we om10:30 uur in de gezellige koffiekamer van Foreschate, alwaar de bewoners op ons zaten te
wachten. Elke kleuter mocht een Palmpasenstok aan iemand geven. Het laatste halfuurtje zongen zij
nog vrolijke Paas- en oud Hollandse liedjes. Dat riep veel mooie herinneringen op bij de bewoners. En
al snel werd er door iedereen gezellig meegezongen.
Wat ontzettend leuk dat er ook weer zoveel (groot)ouders en verzorgers naar de optocht kwamen
kijken. Met z’n allen hebben we enorm genoten en kijken nu alweer uit naar volgende jaar!

Nieuws van buitenaf
Spin For Life
Zoals u misschien al heeft gezien op onze website hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 zondag 18
maart zeer enthousiast en vol energie mee gedaan aan Spin For Life Marathon voor Villa Joep. Het
was een 6 uur lange spinning marathon die ze glansrijk volbracht hebben, in hun regenboog shirt.
De totale dagopbrengst was €18.546!!
Sponsor opbrengst groep 7 was €2714,62 ( inclusief gezonde eigen gebakken koeken verkoop) en de
opbrengst van groep 8 was €920,-. Totaal €3634,62!!!! Wat een super bedrag!

