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Schoolinfo 7 september 2022 
 
In deze schoolinfo komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Wat een geweldig startfeest. 

• Groep 8 drie dagen op schoolkamp. 

• Verkiezingen kinderraad. 

• Promotiefilm klaar. 

• Vervolg nieuwe logo. 

• Zelftesten beschikbaar. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In deze schoolinfo een aantal zaken die ik met u wil delen. Natuurlijk kom ik terug op het 
geweldige startfeest, maar er is meer. 
Na deze schoolinfo volgt binnenkort de eerste maandbrief met nieuws over en uit de 
groepen.  
 
Jeroen 
 
Wat een geweldig startfeest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij iedereen die bekend is met het startfeest van de Regenboog overheerste het “ja zo was 
het” gevoel. Na twee jaar kon en mocht het weer. Het was meteen ouderwets gezellig. Bij 
Iedereen die nog geen startfeest had meegemaakt, en daartoe reken ik mezelf, overheerste 
het “wat is dit geweldig” gevoel. Wat ik het meest hoorde was: trots op onze school en trots 
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op de VOF (en namens het team Sanne en Harri). Daar sluit ik me graag bij aan. Het klopte 
tot in de puntjes. De activiteiten voor de kinderen vielen in de smaak, de catering was 
voortreffelijk en alles liep op rolletjes. Ik wil dan ook namens iedereen grote waardering 
uitspreken voor de organisatie van het fantastische startfeest.  
Verder een woord van dank aan restaurant Boothuys (Port Broclede 26, 3621 VP 
Breukelen) voor de sponsoring van de wraps en Pizza Beppe (Kerkbrink 21-23, 3621 AN 
Breukelen) voor de sponsoring van de pizza’s.  
 
Groep 8 drie dagen op schoolkamp 
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Ze zijn op de fiets vertrokken 
naar de Paasheuvelgroep in Austerlitz. Een flinke tocht van 32 kilometer. Daar nemen ze 
ruim de tijd voor. 
De teamleden komen traditiegetrouw één van de avonden op bezoek voor een spel of als 
toeschouwer bij de bonte avond. 
Vrijdagmiddag verwachten we ze moe maar voldaan en hopelijk droog terug op school.  
 
Verkiezingen kinderraad 
Dit schooljaar komt er een vrijwel volledig nieuwe kinderraad. Alle kinderen die twee jaar in 
de raad hebben gezeten, moeten plaats maken voor nieuwe kandidaten. Dat geldt voor de 
groepen 5, 6, 7 en 8.  
Deze week en de volgende week is de campagne. In de loop van volgende week kiezen de 
groepen hun vertegenwoordiger.  
 
De promotiefilm is klaar. 
De promotiefilm is klaar. De film komt binnenkort op de website. Het is een mooie film, 
waarin de kinderen enthousiast vertellen hoe leuk en goed ze onze school vinden.  
 
Vervolg nieuwe logo 
We gaan de volgende stap zetten in de introductie van het nieuwe logo. Er komen nieuwe 
sportshirtjes, rapportmappen, stoffen rugtasjes en stickers. Deze week gaan we daarover in 
gesprek met een drukkerij. 
Maar wat doen we met de huidige shirts? Ze zijn binnenkort te koop voor €3 per shirt. De 
opbrengst van de verkoop gebruiken we voor de aanschaf van de nieuwe shirts.  
 
Zelftests 

Omdat we verwachten dat rond de herfst het aantal Corona-besmettingen zal toenemen, 

krijgen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 twee zelftests mee naar huis. De groepen 6 en 7 

krijgen de tests vrijdag. Groep 8 krijgt de tests na het weekeinde.  

Ouders met kinderen in de groepen 1/2, 3 en 4 kunnen bij de leerkracht aangeven of ze twee 

tests willen. U kunt ze vervolgens voor of na schooltijd bij de leerkracht halen.  

 

 
 
 


