2 JULI 2020

SCHOOLKAMP EN AFSCHEID GROEP 8
Van maandagavond 6 juli t/m woensdagavond 8 juli gaat groep 8
met vier leerkrachten op pad. We wensen jullie veel plezier!
Meester Wiebe wordt i.v.m. zijn deelname aan het schoolkamp op 7
en 8 juli in de groep vervangen door juf Femke.
De musical ‘Jungle Beat’ en het afscheid van groep 8 op 15 juli vindt
in aangepaste vorm plaats; we splitsen de groep in tweeën zodat er
minder ouders en teamleden in de zaal van ‘Het Plein’ aanwezig zijn
dan gebruikelijk. Daarnaast houden we
rekening met de hygiëne voorschriften.
De leerkrachten en kinderen zijn dagelijks
enthousiast bezig met alle voorbereidingen.
Zet ’m op kanjers van groep 8!

KORT
De reis met WORLD SERVANTS van
Monica gaat dit jaar niet door wegens
de corona crisis en is verschoven naar
volgend jaar. Het door de kinderen van
de Regenboog gespaarde geld blijft
staan. Volgend schooljaar hopen we
nòg meer geld te verzamelen voor het
cacao verwerkingscentrum in San
Miguel. Van harte aanbevolen!

VRIJDAG 17 juli is de eerste dag van
onze zomervakantie. Maandag 31
augustus hopen we weer te starten.

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL

Jax, Gino, Boaz, Nick, Vientje, Jo-Shendley, Romario, Elshontely,
Thom, Stan, Jolien en A’vion starten m.i.v. 31 augustus op onze
school. Hartelijk welkom op CBS De Regenboog!

verschijnt op 17 september. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 10 september.

VERTREK LEERLINGEN
Iyan en Thahir nemen afscheid van onze school i.v.m. verhuizing
naar Breda. Gustav vertrekt naar ‘De Burcht’. De 33 leerlingen van
groep 8 zwermen uit naar diverse VO scholen in de regio. We gaan
jullie missen en wensen jullie alle goeds!

HUWELIJK JUF JACQUELINE EN SVEN
Vrijdag 10 juli trouwt juf Jacqueline van groep 7a
met Sven. Na ruim een jaar hard klussen in hun
huis is het zo goed als af en breekt de
langverwachte feestdag aan.
Gelukkig zijn er op 10 juli al meer mogelijkheden om de bruiloft te
vieren, weliswaar in kleinere kring dan van tevoren bedacht. De 27
leerlingen van groep 7a mogen aanwezig zijn bij de voltrekking van
het huwelijk in de Schaapskooi in Ottoland. Achter de schermen zijn
de voorbereidingen in volle gang. We wensen Jacqueline en Sven
nog een feestelijke voorbereidingsweek en een prachtige trouwdag!
Juf Jacqueline wordt i.v.m. haar huwelijk van 7 t/m 10 juli in de
groep vervangen door juf Elise.

LICHTPUNTJE

AGENDA
6 juli
6 t/m 8 juli
10 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
31 aug.
7 sept.
14 sept.

Praktisch verkeersexamen groep 8
Schoolkamp groep 8 naar Helvoirt
Huwelijk juf Jacqueline en Sven
Informeel afscheid groep 8 (mi + av)
Kennismaking in de nieuwe groepen
Musical ‘Jungle Beat’ groep 8, in 2 gedeelten (mi + av)
voor de ouders en het team
Laatste schooldag 2019/2020,
Film musical voor groep 3 t/m 7 beschikbaar!
Eerste dag zomervakantie
Eerste schooldag 2020/2021
Informatieavond op digitale wijze
Schoolreis groep 4 t/m 8 (i.p.v. 25 mei), Kleuterdag,
Dag met alternatieve feestelijke invulling voor groep 3

GESLAAGD!
Juf Manouk h
 eeft op 15 juni haar PABO diploma behaald! Een geweldige

prestatie, want mede door de corona tijd en de daarop volgende schoolsluiting,
moest ze haar afstudeerscriptie en onderzoek ineens op een heel andere manier
uitvoeren dan gepland. Dit is gelukt en dat is heel knap van haar en fijn voor ons.
Nogmaals hartelijk gefeliciteerd Manouk!

GEBOORTE BENJAMIN
Juf Esther & Eelco en grote broer Bastiaan lieten ons het volgende weten:
Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze zoon

Benjamin

Yvo Johannes
Samen lachen, samen spelen,
samen met jou alles delen.
Hallo kleine broer van mij,
tijd voor nieuwe avonturen
met jou erbij!
Benjamin is geboren op 18 juni, was 52 cm lang en 3370 gram zwaar.
Hartelijk gefeliciteerd Esther, Eelco en Bastiaan
met jullie zoon en broertje.
Veel geluk gewenst met elkaar!

WIJZIGING FORMATIE; VERTREK JUF WILMA
We hadden onze formatie rond en hebben de groepsindeling aan u bekendgemaakt op 23 juni.
Helaas moeten we u mededelen dat juf Wilma, voor ons onverwacht, afscheid gaat nemen van CBS
‘De Regenboog’. Ze heeft een baan gevonden, waarbij ze 2 dagen per week aan een eigen
kleutergroep les gaat geven. Dit is een prachtige kans, die we haar van harte gunnen. Ook vanaf deze
plaats hartelijk gefeliciteerd Wilma! We hebben gelukkig intern een oplossing gevonden.

Juf Desirée krijgt een tijdelijke uitbreiding op haar aanstelling en zal de woensdagen (1x per 2
weken) aan groep 1/2a lesgeven en de andere week onderwijsondersteunende taken in de
onderbouw verrichten.
Juf Christa krijgt eveneens een tijdelijke uitbreiding op haar aanstelling en zal 1 dag per week
onderwijsondersteunende taken in de bovenbouw verrichten.
Alle goeds gewenst voor jou Wilma en op je nieuwe werkplek. Hartelijk dank voor je grote inzet voor
onze school en in groep 1/2b in het afgelopen schooljaar!

SCHOOLMELK STOPT
We ontvingen bericht dat de levering van schoolmelk stopt m.i.v. augustus. Er werd een
alternatief geboden voor enkele dagen per week gedurende enkele maanden van het jaar.
Het was een arbeidsintensief alternatief, omdat we dan zelf iedere keer de melk in bekers
zouden moeten schenken vanuit een groot pak. Dat kost ons teveel tijd en het risico op
omvallen en knoeien vinden we erg groot. Jammer, maar hier kunnen we niets aan veranderen.
Willen de ouders die nu een abonnement hebben vanaf 31 augustus weer zelf drinken aan hun
kinderen meegeven? Bedankt.

TRAKTEREN BIJ VERJAARDAGEN
Vanaf 31 augustus voeren we een kleine wijziging door bij het trakteren door jarige
leerlingen. Als kinderen jarig zijn, mogen ze vóór de pauze in de eigen groep trakteren,
dit blijft hetzelfde. De verandering is dat de jarigen van de onderbouw daarna langs
mogen gaan in groep 1 t/m 4 en de jarigen van de bovenbouw in groep 5 t/m 8.
I.v.m. de groei van het aantal leerlingen hebben we hiervoor gekozen, omdat het
anders
te veel onderwijstijd kost wanneer jarigen 15 groepen afgaan. In deze tijd van de corona
maatregelen merken we dat het ook rust geeft in de groepen wanneer er niet steeds een jarige
binnenkomt tijdens de les. De leerkrachten zetten ook volgend schooljaar hun naam op een grote
verjaardagskaart. Wilt u een gezonde traktatie met uw zoon of dochter uitkiezen? Dank u wel!

DIGITAAL PORTFOLIO
Dit jaar hebben wij u voor het eerst over de ontwikkeling van uw kind geïnformeerd door middel
van het digitale kindportfolio. Voor ons was dit best een spannende stap en voor u als ouders was
het ook best even wennen. Geen rapport meer! Krijgen wij dan wel voldoende zicht op de
ontwikkeling van ons kind en hoe kunnen de kinderen hun werk laten zien aan opa’s en oma’s en
ooms en tantes?
We hebben gemerkt dat de ene ouder al meer digitaal is ingesteld dan de ander, maar we denken
dat het voor bijna iedere ouder gelukt is om in te loggen en de thema’s, waar de kinderen mee aan
het werk waren, mee te beleven. Denkt u nu bij uzelf:”Waar heeft zij het over? Waar kan ik dat
digitale portfolio vinden? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de intern
begeleiders, dan zullen zij u wegwijs maken.
We beseffen ook dat er nog enkele verbeterpuntjes zijn. Zo hebben wij dit jaar bij de maker van het
programma aangegeven, dat het fijn zou zijn als ouders ook zelf het werk van hun kind op kunnen
slaan op hun computer of uit kunnen printen. Op deze manier kan het werk ook bewaard blijven.
Op deze vraag is een antwoord gekomen!
U ziet op de afbeelding hieronder de knop afdrukken. Tip: Doe dit thema voor thema, want de
bestanden zijn best groot en aan de lay-out moet nog gesleuteld worden.

We horen ook van ouders terug dat het inloggen nog wel een dingetje is. Het zou fijn zijn als er een
app ontwikkeld kan worden, zodat het gebruiksvriendelijker wordt. Deze vraag hebben we ook bij de
maker neergelegd en wie weet…
Voor ons als leerkrachten is het nog een uitdaging om duidelijke reflecties te schrijven, die voor het
kind en voor u als ouder de ontwikkeling duidelijk aangeven. Wij zijn hierin dit jaar begeleid door ‘de
Activiteit’ en zullen ook het komende cursusjaar hiermee verder aan de slag gaan.
Nu even een heel belangrijk punt! Als u het portfolio van uw kind(eren) van dit jaar wilt behouden,
moet u vóór 15 juli het portfolio uitprinten of downloaden. Daarna gaan we de groepen voor het
volgend cursusjaar gereed maken. De ervaring van vorig jaar is, dat we toen op school nog wel bij de
bestanden konden, maar thuis niet meer. Ook dit is een puntje ter verbetering.

Wat hebben we met elkaar, ondanks dat het schooljaar verkort is door de corona tijd, mooie
thema’s kunnen draaien. Het is mooi om te zien dat kinderen in de groep met elkaar bezig zijn om
tot antwoorden te komen op bepaalde kwesties, dat ze hun creativiteit gebruiken om zaken tot
uiting te brengen en dat ieder een rol heeft om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Samen leer je meer!

ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS
In het nieuwe schooljaar geeft meester Glenn aan 8 groepen bewegingsonderwijs. Hieronder het
rooster voor de woensdag en vrijdag.
Woensdag

Vrijdag

Tijd

Klas

Tijd

Klas

8:30 - 10:00

Groep 5a

8:30 - 10:00

Groep 7a

10:00 - 11:30

Groep 4a

10:00 - 11:30

Groep 6b

11:30 - 12:30

Groep 3a

11:30 - 12:30

Groep 3b

12:30 - 14:00

Groep 4/5b

12:30 - 14:00

Groep 6a

8:30 - 10:00

Groep 8a

10:00 -11:30

Groep 7/8b

De kleuters gymmen op vastgestelde dagen tussen de herfst- en meivakantie in het speellokaal.

JUBILEUM
Juf Paula, leerkracht van groep 3a, werkt deze maand 25 jaar in het onderwijs en in
augustus 25 jaar op CBS De Regenboog en dus bij stichting PCPO Barendrecht/
Ridderkerk en/of haar rechtsvoorganger. Een dubbel jubileum dus.
Hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal Paula en we hopen dat je nog vele jaren in
ons midden bent! In de laatste schoolweek wordt aan dit jubileum in haar groep op
feestelijke wijze aandacht besteed.

SCHOOLONTWIKKELINGEN 2020-2021
Enkele aandachtspunten uit het schooljaarplan voor 2020/2021:
● We starten met ‘Kwink voor sociaal-emotioneel leren’; we geven lessen om de
sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te versterken.
Het zelfvertrouwen, de veiligheid en de groepsdynamiek staan centraal, waardoor
we in groep 1 t/m 8 beter kunnen inspelen op het gedrag van de kinderen.
● We stappen van het CITO leerlingvolgsysteem over naar het IEP
leerlingvolgsysteem.
● We bouwen het werken met HOREB, een ontwikkelingsgericht volginstrument, in groep 1
t/m 8 steeds verder uit en optimaliseren de verbinding met het digitale portfolio.
● We verdiepen ons in de opbouw van een goede sociaal culturele praktijk binnen de thema’s
van ontwikkelingsgericht werken.
● We ontwikkelen ons, samen met de huidige partners, verder tot een Kindcentrum.

BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREIS
Maandag 14 september gaan we op schoolreis met de huidige groep 3 t/m 7, de toekomstige groep
4 t/m 8. De kleuterdag van 25 mei is ook naar 14 september verplaatst. Die dag wordt ook een
speciale dag voor groep 3. We hopen dat dit allemaal door kan gaan, gezien de situatie rondom
corona.
Daarnaast hebben we zorgen over de nog niet ontvangen betalingen voor een aantal kinderen.
Dit jaar zijn er, ondanks diverse verzoeken, voor het eerst een flink aantal kinderen, voor wie de
ouders de kosten voor de schoolreis èn de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben.

Het voortbestaan van de jaarlijkse schoolreis is nu uiterst onzeker en het uitvoeren van diverse extra
activiteiten, die bekostigd worden met het geld van de ouderbijdrage, komt ook in gevaar.
We hebben hierover eerder met u gecommuniceerd en ouders die dit betreft zijn ook telefonisch
en/of via de mail geïnformeerd. De Ouderraad wil graag transparant handelen en overweegt om
volgend schooljaar het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage tijdelijk te verminderen i.v.m. de 6
weken schoolsluiting in maart en april. We komen u hierin graag tegemoet. Het is dan wel belangrijk
dat ècht alle ouders de bijdrage voor dit schooljaar vóór 15 juli hebben voldaan.
Wilt u het bedrag s.v.p. nog overmaken? Het rekeningnummer van de Ouderraad is: NL70 RABO
0131 8792 19. Graag de naam van uw kind en de groep vermelden.
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking!

VERSCHIJNEN SCHOOLGIDS 2020-2021 EN INLEGVEL CORONA CRISIS

In de week van 6 juli wordt de nieuwe schoolgids naar alle ouders gemaild. Hierin vindt u informatie
over onze visie en missie, het ontwikkelingsgerichte onderwijs in onze school, diverse praktische en
organisatorische zaken, een jaarkalender met nieuwe data en allerlei actuele ontwikkelingen. Een
belangrijk document om zorgvuldig op te slaan op uw computer. Houdt u uw mailbox goed in de
gaten? We zullen een speciaal inlegvel toevoegen i.v.m. de beperkingen rondom het coronavirus,
waar we ook in het najaar nog mee te maken hebben. Vooral de 1,5 meter afstand maatregel zorgt
ervoor, dat we niet alles ‘gewoon’ weer op kunnen pakken. Denkt u hierbij aan het niet doorgaan
van de inloopmorgen op 31 augustus op de gebruikelijke wijze, de informatieavond en -markt op 7
september en de kerk & schooldienst op 11 oktober. Ouders mogen nog steeds niet in grote getale
in de school komen, omdat we dan niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Zo zijn er nog
enkele aandachtspunten. Wilt u de schoolgids liever op papier ontvangen, meldt u zich dan bij
directeur Nel van den Herik?

GEVONDEN VOORWERPEN
In de krat in de hal liggen weer gevonden voorwerpen. Mist u iets? Wilt u uw zoon of
dochter vragen om te kijken, voor we het 13 juli weggooien?

INLOGGEN SOCIAL SCHOOLS, OUDERPORTAAL EN HOREB
Bij de aanmelding van uw kind op school ontvangt u een koppelcode voor Social Schools. Dit is het
platform (App -> Social Schools 3.0 of website -> https://app.socialschools.eu/) waar we u op de
hoogte houden van het nieuws van de school en de klas. Ook oudergesprekken, de agenda en
andere belangrijke mededelingen worden hierin geplaatst. Het is dus belangrijk dat u hier regelmatig
op kijkt! U moet hiervoor zelf een account aanmaken. Wij als school kunnen uw account of gegevens
niet wijzigen. Het enige wat wij kunnen is een koppelcode geven. Mocht het echt niet lukken, dan
willen we u natuurlijk wel helpen.
Daarnaast gebruiken we het Ouderportaal van ParnasSys (https://ouders.parnassys.net/). Hierop
staan de CITO resultaten van uw kind(eren). U kunt inloggen met een gebruikersnaam/mailadres en
wachtwoord.
Ook voor Horeb hebben we een inlog. Via https://regenboogridderkerk.horeb-po.nl/portfolio kunt u
met een gebruikersnaam en vier gekleurde figuren bij het digitale portfolio van uw kind. Deze inlog
krijgt u van de groepsleerkracht op papier mee. Dit zullen de groepsleerkrachten aan het begin van
het nieuwe schooljaar uitdelen. Tijdens de informatieavond zullen zij dit nog toelichten.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Herfstvakantie
17 t/m 25 oktober 2020
Studiedag team; leerlingen vrij
20 november
Administratiedag team; leerlingen vrij 23 november
Kerstvakantie
19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021
Administratiedag team; leerlingen vrij 22 januari
Studiedag team; leerlingen vrij
19 februari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 28 februari
Paasvakantie
2 t/m 5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
1 t/m 16 mei
Pinkstervakantie
24 en 25 mei
Administratiedag team; leerlingen vrij 28 juni
Studiedag team; leerlingen vrij
29 juni
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als 
15 juli
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2021
16 juli t/m 29 augustus 2021

MR
Op de dag van bekendmaking van de formatie en groepsindeling vond ook de laatste MR
vergadering van dit schooljaar plaats. Een vergadering die vooral in het teken stond van
"vooruitkijken". Zo is er wederom een kritische blik geworpen op de schoolgids, welke
belangrijke en nuttige informatie bevat betreffende het schooljaar 2020/2021.
Er is ook vooruitgekeken in onze gelederen: zo zal Esther Vaandrager vanaf oktober de
plaats in de personeelsgeleding van Marije Heijkoop overnemen. Daarbij staat ook (halverwege het
schooljaar) het afscheid van Nicole de Jong en Birgit Vermeulen op de planning. Zij moeten na 2
zittingstermijnen afscheid nemen binnen de oudergeleding. Wie er voor hen in de plaats zitting gaan
nemen is voor nu de vraag .... In ieder geval 2 ouders die graag willen meedenken over het beleid
van de school en zich hiervoor hebben aangemeld.
Daarnaast nog een oproep in het kader van vooruitkijken; alstublieft ouders die principieel blijven
weigeren de vrijwillige ouderbijdrage en het bedrag voor de schoolreis te betalen: maak de
ouderbijdrage alsnog zo spoedig mogelijk over, want het schoolreisje in 2021 staat nu echt op losse
schroeven!
Rest ons nog om u een fijne vakantie te wensen!

BEDANKT!
De laatste schoolweken van dit schooljaar vliegen voorbij. We zijn volop aan de afronding bezig van
het huidige jaar en bereiden ondertussen allerlei activiteiten voor het nieuwe schooljaar voor.
Het was een mooi en dynamisch schooljaar, dat bol stond van de activiteiten voor onze leerlingen.
We beleefden ook een heel bijzonder schooljaar, veroorzaakt door de wereldwijde corona crisis,
waardoor de school 6 weken volledig gesloten werd en daarna eerst 4 weken op halve kracht open
ging.
Hartelijk dank aan alle ouders, talloze vrijwilligers, Ouderraad en MR die hun
steentje hebben bijgedragen aan alle positieve ontwikkelingen op onze
bruisende school!

Mede dankzij u is het gelukt om goed les te geven op onze school voor ontwikkelingsgericht
onderwijs; u ondersteunt ons telkens weer bij heel veel (extra) activiteiten. We kunnen op excursie
i.v.m. het thema waarover gewerkt wordt, iedere week is er deskundige en enthousiaste begeleiding
bij de kookworkshops voor groep 3 t/m 8, u helpt ons bij het werken in de schoolmoestuin, u
begeleidt leerlingen naar voorstellingen van Lezen Oké en Kunstmenu, u gaat mee naar de
sportdagen en helpt bij de musical van groep 8, de bibliotheek is up to date en kan iedere week
draaien, u assisteert bij de kleutergym en zo zijn er nog veel meer manieren waarop ouders en
vrijwilligers belangeloos voor ons klaar staan. Grandioos en heel bijzonder!
Dit draagt allemaal bij aan een kleurrijke groei van onze leerlingen en aan een goede, actieve en
positieve sfeer in onze school! Heel hartelijk dank voor uw inzet, het meedenken, uw positieve
waardering en praktische hulp! Samen komen we er wel.
We wensen u nog 2 fijne laatste schoolweken en alvast een fijne en ontspannen zomervakantie toe.
Tot ziens op maandag 31 augustus!

CURSUS VOOR OUDERS VAN EEN KIND MET ASS
Als je hoort dat je kind een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft, roept dit ongetwijfeld veel vragen
op. Vragen zoals: Wat is nu precies een autisme spectrum stoornis? Welke gevolgen heeft dit voor
mijn kind en ons gezin? Waar kan ik ondersteuning krijgen? Er over praten met een deskundige en
andere ouders helpt. Het wijkteam organiseert hierover een cursus.
Voor wie? Deze cursus is voor ouders van een kind met ASS tot en met 12 jaar.
Wat komt aan bod tijdens de oudercursus?
·
Kennismaken
·
Uitleg wat is autisme ?
·
Hoe wordt een diagnose gesteld ?
·
Welke gevolgen heeft dit voor het kind en de omgeving ?
·
Het basisfundament in het opvoeden van kinderen met ASS
·
Algemene praktische tips voor in de praktijk
·
Behandelvormen en medicatie
·
De mogelijk positieve effecten van autisme
·
Onderwijs
·
Sport en Vrije tijd
·
Toekomst (dit wordt kort aangestipt)
Er is natuurlijk alle ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van tips en ervaringen.
Wanneer?
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Het streven is om de volgende data aan te houden: 15
september 6 oktober, 27 oktober, 10 november 2020. De bijeenkomsten zijn in de avond.
Aanmelden kan via onderstaande link:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/autisme-basiscursus-voor-ouders/

E-BOOKS VOOR HET HELE GEZIN MET DE VAKANTIEBIEB
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de
Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play, van 1
juli t/m 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
De kinderen op de peuterspeelgroep zijn druk bezig op de boerderij.
De dieren worden verzorgd, de planten krijgen water, de koeien
gemolken en er wordt goed gekeken wat er nog nodig is op de
boerderij.
De schapen op de boerderij
hadden het erg warm daar
hadden we wel een oplossing
voor: SCHAPEN SCHEREN!
Ook hebben we gekeken naar de maïs wat op onze
boerderij groeit. Als maïs heel warm wordt, gebeurt er iets
heel bijzonders! Ze ontploffen, dan wordt het popcorn. De
meeste kinderen vonden dat wel erg lekker!
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en
zien jullie daarna graag weer bij peuterspeelgroep de Stampertjes!

NIEUWS VAN DE BSO

Wist u dat: -

Het alweer bijna zomervakantie is.
De pedagogisch medewerkers voor de bso weer een super leuk programma in elkaar
hebben gezet.
Dat wij deze vakantie weer een stapje verder gaan op de tijdlijn.
Dat wij ons gaan verdiepen in de Grieken en de Romeinen.
Wij deze vakantie weer hopen op veel mooi weer.
De kinderen van de bso dan graag spelen met water.
Ze dan vaak kleddernat worden.
De pedagogisch medewerkers u vragen om standaard badkleding en een handdoek
mee te geven.
De kinderen dan gewoon kleddernat kunnen worden.
U ze dan weer droog mee naar huis kunt nemen.
Wij u een hele fijne zomervakantie wensen?

