Nieuwsbrief Mei
Goede doelen markt
Woensdag 10 april was de goede doelen markt op zowel de Wevelaan als op de
Regentesselaan. De kinderen hadden allerlei acties bedacht om geld op te halen voor het
goede doel. Het was een groot succes! Alle kinderen hebben bij elkaar een bedrag van
€ 1391,91 opgehaald, een fantastisch resultaat! Allemaal bedankt voor de inzet.

Koffieochtend
Op woensdag 8 mei is er weer een koffieochtend op de Regentesselaan en op vrijdag 10
mei op de Wevelaan. Komt u ook, onder het genot van een kopje koffie of thee, bijpraten met
bekende ouders en kennismaken met nieuwe ouders? Graag tot dan!

Kinderscholendienst zondag 19 mei Tuindorpkerk
Eén keer per twee jaar organiseert De Regenboog, in samenwerking met de Tuindorpkerk,
een kinderdienst. Deze kinderscholendienst wordt de komende weken op school voorbereid
en wij volgen hierbij onder andere onze godsdienstmethode Trefwoord. Het thema van de
dienst is Ja zeggen= ja doen en de verhalen van Jona staan daarbij centraal.

De scholendienst begint op zondag 19 mei om 10 uur. De Tuindorpkerk staat langs de
Kardinaal de Jongweg. Zorg echter wel dat u ruim op tijd komt, want het belooft weer erg
druk te worden. Omdat wij op school veel tijd besteden aan het voorbereiden van deze
dienst gaan wij ervan uit dat alle kinderen komen en natuurlijk bent u als ouder ook van harte
welkom.
De kinderen zitten deze ochtend bij hun eigen ouders, behalve de kinderen die een bijdrage
aan de scholendienst leveren. Zij zitten op gereserveerde plaatsen vooraan en deze
kinderen moeten om 9.40 uur aanwezig zijn ( liturgie uitdelers om 9.25 uur).
Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche. Wij willen u vragen om hier gebruik van te maken,
omdat onze ervaring leert dat deze dienst, van een klein uur, voor jonge kinderen te lang
duurt. Wij zorgen voor voldoende begeleiding in de crèche.
Tijdens de kerkdienst is er een collecte.
Na afloop is er, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade, gelegenheid om na
te praten en alle creatieve bijdragen van de kinderen te bewonderen
Wilt u er rekening mee houden dat er voor de kerk een parkeerverbod is aan de waterzijde.
Een goede gelegenheid dus om op de fiets of lopend te komen.
Oproep: iets lekkers bakken
Het zou fijn zijn als ouders of kinderen thuis iets lekkers bakken voor bij de koffie, thee of
limonade.
U hoeft dat niet vooraf aan te geven maar kunt dit meenemen en bij binnenkomst in de
kerk neerzetten bij de koffie uitdeelplaats.
Alvast bedankt!
Sportdag groep 5 t/m 8 vrijdag 24 mei
Op vrijdag 24 mei gaan wij wederom een sportdag organiseren voor groep 5 t/m 8. Deze
sportdag wordt gehouden op de atletiekbaan Overvecht.
Hoe ziet de dag voor de kinderen er uit?
 De kinderen zijn uiterlijk om 8.30 uur met een fiets op de eigen locatie en gaan eerst
naar de klas.
 Rond 8.40 uur vertrekken de kinderen in fietsgroepen met ouderhulp naar de
atletiekbaan.
 Hier start om 9.15 uur het programma van de sportdag. Er zijn in totaal zeven
onderdelen
 Er zijn op deze dag twee korte gezamenlijke breakmomenten: in de ochtend en aan
het begin van de middag.
 De school zorgt tijdens de ochtendpauze voor een appel + sultana. Nemen de
kinderen zelf een flesje mee om te vullen?
 Het is de bedoeling dat de kinderen voor de lunchpauze zelf een kleine lunch +
drinken meenemen U kunt dit meegeven in een klein rugzakje.
 Afhankelijk van de weeromstandigheden is het verstandig om hier ook wat droge
kleren in te doen + pet en eventueel een flesje met wat extra water.
 Wij fietsen om 13.15 uur terug en zijn rond 13.45/14.00 uur terug op school. Dan zijn
de kinderen vrij.
 De BSO kinderen kunnen op school bij de eigen leerkracht wachten en worden dan
om 14.15 uur opgehaald.

Deze sportdag gaat bij goed en slecht weer door. Bij extreme weersomstandigheden kunnen
wij besluiten om een verkort programma op school te houden. Deze eindtijden blijven dan
wel gelden.
Voor deze dag hebben wij veel hulp nodig. Mocht u ook kunnen helpen kunt u dit aangeven
bij de leerkracht.
Voor kinderen die school gaan missen in de zomervakantie is er van alles te doen::
Ook in de zomer van 2019 is er weer een editie van de Zomerschool Utrecht. Op
verschillende locaties in de stad kunnen leerlingen van groep 1 tot en met 8 werken aan hun
taal. Aanmelden kan via de website www.zomerschoolutrecht.nl
Voor groep 1 t/m 3 gaat de aanmelding via de intern begeleiders van de school.
En ook
Summer School junior vanuit de universiteit van Utrecht.
Week 1 is van 22 t/m 25 juli en week 2 van 29 juli t/m 1 augustus 2019.
Programma basisschool: kinderen die dit schooljaar (2018-2019) in groep 5, 6, 7 of 8 zitten.
Programma middelbare school: kinderen die dit schooljaar (2018-2019) in klas 1 of 2 zitten.
De deelnemer groepjes worden samengesteld uit kinderen uit groep 5/6, groep 7/8
(basisschoolprogramma) en klas 1/2 (middelbare schoolprogramma).
Wij kunnen helaas niet garanderen dat vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar worden
geplaatst. We hopen op je begrip.
Betaling: De deelnamekosten bedragen € 175,00 per week. De betaling gaat via iDEAL.
Na zowel het inschrijven als het betalen, ontvangt u een bevestiging per mail.
Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Heeft u een andere vraag over het inschrijven? Bekijk de veelgestelde vragen of neem
contact op met ssj.deelnemers@uu.nl.
Agenda
6 mei Start project scholendienst
7 mei Oud papier
8 mei Koffieochtend Regentesselaan
10 mei Koffieochtend Wevelaan
15 mei LOR/LOW 20.00 uur
17 mei Schoolkorfbaltoernooi bij Synergo
19 mei Scholendienst
21 mei Kopij Nieuwsbrief
22 mei Stoeltjesconcert om 13.00 uur
23 mei Schoolfotograaf
24 mei 8.30 uur toneel 7R en 5/6 W, deze worden ivm de sportdag verplaatst!
24 mei Schoolkorfbaltoernooi Synergo
30 (en 31 mei) Hemelvaart, alle leerlingen vrij

