
 WIST U DAT...? 

 … onze school weer is aange-

meld voor Schoolfruit? Vanaf maan-

dag 12 november ontvangen we voor 

alle kinderen drie keer per week fruit. 

Dit is gratis en duurt tot en met 19 

april 2019. Schoolfruit is een gezond 

tussendoortje voor de kinderen. En 

ze maken kennis met allerlei soorten 

fruit.   
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 VERJAARDAGEN 

   

  27 oktober: Amy 

  4 november: Deanna 

  9 november: Rosanne 

  11 november: Julia 

  12 november: Yasmin 

  13 november: Devon 

  14 november: Raed 

  18 november: Taner
  

 

 Arda, welkom in de Regenboog (groep 1-2)! 

 EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF! 

 Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van wat we 

allemaal doen op school.  Daarom een (nieuwe) Nieuwsbrief. 

Kort en duidelijk; met de informatie per maand. U kunt deze 

Nieuwsbrief in kleur zien op Ouderportaal en op de website. 

— Veel ouders zijn al aangemeld bij Ouderportaal. Op Ouder-

portaal ontvangt u allerlei berichten en ook veel foto’s. Foto’s 

van de kinderen, in de klas of buiten, aan het werk of aan het 

spelen. Bent u nog niet aangemeld? Laat het even weten aan 

de juf, dan zorgen we ervoor dat u ook bij Ouderportaal komt. 

 BELANGRIJKE DATA 

 

29 oktober:  Studiedag, alle  

   kinderen zijn vrij 

2 november:   Ouder-kind workshop groepen 1-2 

13 november:  Ouder-kind workshop groepen 5-6-7-8  

15 november:  Ouder-kind workshop groepen 3-4 
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… een leerling van onze school op 

bezoek is geweest bij Ahmed Mar-

couch, de burgemeester van Arn-

hem? Na een spontane kennisma-

king werd Mohamed uit groep 8 uit-

genodigd voor  een gesprek en een 

rondleiding. Heel bijzonder! Moha-

med heeft veel geleerd, ook over bur-

gemeester De Monchy!  

 

... we de kinderboekenweek samen 

hebben afgesloten met een viering? 

Op vrijdag 12 oktober hebben alle 

groepen laten zien waar ze mee be-

zig zijn geweest. De optredens had-

den te maken met boeken, lezen en 

verhalen. Er waren ook veel ouders. 

Daar zijn we blij mee!  


