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Beste lezers,
Bijna vakantie. We merken in school
dat veel kinderen toe zijn aan de
vakantie. Ik hoop dat iedereen een
fijne vakantie heeft.
Maandag 4 maart starten we weer.
Honden
We zien dat sommige ouders hun hond
meenemen naar school.
De hond mag niet in de school komen.
Er kunnen kinderen zijn met een
allergie en in de drukte van het
wegbrengen kan er wat gebeuren.
Op het plein moet de hond aan de
riem en onder toezicht zijn.
Parro
Heel veel ouders hebben intussen de
parro-app geinstalleerd en zijn op deze
manier goed op de hoogte van het wel
en wee in de klas van hun kind. Tot de
voorjaarsvakantie hebben we de
informatie ook nog via de mail
verstuurd. Na de voorjaarsvakantie
worden alleen grote documenten via
de mail verstuurd. We hopen dat dan
iedereen de app gedownload heeft.

Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels, 18-22
maart, heeft als doel om
schoolbreed aandacht te geven
aan relationele en seksuele vorming.
Kinderen staan nog heel open voor
normen en waarden. Seksualiteit is,
zeker in de onderbouw, dan nog geen
onderwerp waar schaamte omheen
hangt en waar kinderen vragen over
hebben.
Door al op jonge leeftijd te starten
raken leerlingen vertrouwd met het
thema.
Ze krijgen hierdoor betrouwbare
informatie en vaardigheden mee waar
ze later veel aan hebben:
Ze durven eerder vragen te stellen
over seksualiteit.
Ze ontwikkelen normen en waarden.
Ze worden weerbaarder.
Ze leren respectvol met elkaar om te
gaan.
In de week van de Lentekriebels wordt
er dagelijks aandacht besteed aan
relationele en seksuele vorming.
Op maandag 18 maart van 19.30 uur
tot 21.00 uur organiseren we een
avond over dit thema. U bent van
harte welkom aan de Kennedylaan 56,
in het gebouw van het leger des heils.

Agenda
 4 maart we starten
weer na de vakantie
4-15 maart 10-minuten
gesprekken
5 maart ouderavond
voor groep 7 over
social media en gamen
13 maart
Biddag
18 maart
ouderavond over de
week van de
lentekriebels
26 maart opvoeren van
de musical door groep 2
3 april
Schoolvoetbal
11 april
schoolfotograaf
12 april
Koningsspelen
18 april
Paaslunch en
continurooster
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Kidspoint
Hallo kinderen,

Schooltijden

22 Maart is er weer kidspoint (leeftijd 4
tm 12 jaar) in de Regenboog. Het is van
18uur tot 19uur30. We gaan lekker
patat eten met elkaar, we hebben
weer een leuke sketch van Henk en
Martijn en gaan leuke spelletjes doen.
Het thema is "Kings and Queens"!
Kom je ook?
Je mag een vriendje of vriendinnetje
meenemen.

Om 8.25 uur en om 13.10 uur gaat de
eerste bel en verzamelen de leerlingen
zich per groep. We gaan er dan vanuit
dat alle kinderen op school zijn. De
tweede bel gaat om 8.30 uur en om
13.15 uur. Dan zijn de leerlingen in de
groep en starten de lessen. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) bij het
luiden van de eerste bel op school
is/zijn? Kinderen die niet overblijven
worden in de middag niet eerder dan
om 13.00 uur op het plein verwacht.

Tot dan!

Paaslunch op 18 april
en continurooster
Voorleeskampioen
Charlotte is de beste
Charlotte Hamberg uit groep 8 heeft op
13 februari meegedaan aan de
voorleeswedstrijd georganiseerd door
de bibliotheek in Harderwijk Charlotte
had in oktober op school de
voorleeswedstrijd gewonnen die altijd
in het kader van de Kinderboekenweek
wordt georganiseerd. Ze is als winnaar
van onze school op 13 februari naar het
Huis van de Stad gegaan waar in de
bibliotheek alle winnaars van alle
Harderwijker basisscholen tegen elkaar
moesten strijden om de winnaar van
Harderwijk te worden. Charlotte werd
door de jury als de beste voorlezer van
Harderwijk bevonden en mag in maart
aan de volgende ronde meedoen. Dat
is een regionale ronde en vindt plaats
in Ermelo.
Charlotte: van harte gefeliciteerd.

Donderdag 18 april vieren we in de
klassen het paasfeest. Ook gaan we dan
samen met de kinderen lunchen. Die
dag hebben we een continurooster. Dit
betekent dat uw kind om 14.00 uur vrij
is.

Kidsrun
U vindt in de bijlage bij deze
nieuwsbrief informatie over de Kidsrun
op zaterdag 9 maart.

Zeeluwe
U vindt in de bijlage bij deze
nieuwsbrief de nieuwsbrief van februari
van ons samenwerkingsverband
Zeeluwe.

Themadienst
We kijken als team
met heel veel plezier
terug op de
themadienst van
zondag 27 januari. We
waren blij met de
grote opkomst van
ouders en leerlingen
en hebben genoten
van de bijdrage van
alle kinderen.
Een compliment voor
jullie inzet en de
mooie werkstukken
die jullie hebben
gemaakt in de
themaweek!!
In de dienst is
gecollecteerd voor
onze kinderen van
Compassion en er is
€380,- opgehaald.
Dank u wel hiervoor.
We danken u ook
hartelijk voor uw
aanwezigheid en
hopen dat we op deze
manier vaker met
elkaar kunnen zijn!
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Verjaardagen!
In de maand februari vier(d)en weer veel kinderen hun verjaardag:

Datum/naam:
1 Levi
2 Fiene
2 Evi
5 Hugo
6 Stijn
8 Joelle
8 Hanna
9 Joas
11 Levi
12 Abigail
15 Steven
16 Bas - Pieter
17 Sophie
21 Alexander
22 Pepijn

wegwijzer@lunchkidz.nl

