
 1 

 

 
 

Nieuwsbrief nummer 9                                                            Schooljaar 2018-2019 

Personeel 

 Meester Gurbuz heeft afgelopen dinsdag voor het laatst 

ondersteund in groep 3. Juf Lisette staat nu op maandag 

en dinsdag volledig voor de groep. Fijn dat zij zich zo 

goed herstelt! Op vrijdagochtend staat juf Lisette voor 

groep 1-2B. 

 Juf Jolanda staat momenteel op dinsdag en donderdag 

niet voor groep 6. Dan is juf Indrina er om de groep les 

te geven. Juf Jolanda geeft op deze dagen 

ondersteuning bij de groep. Op maandag, woensdag en 

vrijdag staat juf Jolanda zelf voor de groep. 

 

Kanjertraining – informatieavond 18 februari 

Wegens persoonlijke omstandigheden van juf Lidwien kan deze 

avond helaas niet doorgaan. Wij laten u zo snel mogelijk een 

nieuwe datum weten! 

 

Nieuwe kinderen op De Regenboog 

Kasper (broertje van Thomas uit 

groep 4)  is in groep 1-2B gekomen 

en Roman in 1-2A. 

Fijn dat ze allebei bij ons op school 

gekomen zijn. We wensen hen veel 

leer – en speelplezier op De 

Regenboog! 

 

 

 

 

Oproep decogroep 

De ouders van de decogroep zijn op zoek naar ouders die nog 

een handje kunnen helpen met het maken van de decoraties 

voor op de ramen van de school. Het is leuk en ontspannen 

werk en zeker niet moeilijk. U hoeft niets ‘creatiefs’ te bedenken 

of te ontwerpen, het gaat vooral om het verven en uitknippen 

van de decoraties, Met een lekker kopje thee of koffie erbij een 

gezellig moment van de dag……….. 

U kunt zich aanmelden bij juf Selina of een andere 

groepsleerkracht.  

De decogroep zou er erg mee geholpen zijn! 

 

 

 

 

 
 

 

Vrijdag 15 februari 

Rapporten groep 3 t/m 7 gaan 

mee naar huis 

 

Maandag 18 februari 

Kanjertraining- 

Informatieavond 

19.30-20.30 uur 

 

Voortgangsgesprekken groep 3 

t/m 7 

 

Woensdag 20 februari 

Voortgangsgesprekken groep 3 

t/m 7 

 

Vrijdagochtend 22 februari 

Carnaval  

 

Vrijdagmiddag 22 februari 

Iedereen vrij, vakantie! 

 

25 februari t/m 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

Zaterdag 2 maart t/m zaterdag 

30 maart 

Stemmen op onze olifant 

!!!! 
 

Dinsdag 5 maart t/m vrijdag 8 

maart 

Werkweek groep 8 

 

Woensdag 6 maart 

Luizenpluizen 
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Nieuws van de overblijf 

Vanaf 18 en 19 februari staan er weer nieuwe 

activiteiten op het programma voor de TSO. 

Deze keer zijn op de maandag groep 5 

(knutsel) en groep 4 (sport) aan de beurt en 

op de dinsdag groep 3 (knutsel) en groep 6 

(sport). 

 

Voor groep 5 en groep 

3 hebben we een 

knutselactiviteit 

bedacht, namelijk je 

eigen envelop maken  

en voor groep 4 en groep 6 hebben we een 

sportactiviteit, namelijk Lepelestafette. 

 

Wij hebben er al zin in en wij hopen jullie ook. 

 

Groetjes,  het team van de TSO. 

  

 

Staking….. 

Op vrijdag 15 maart is de school gesloten 

vanwege een landelijke onderwijsstaking voor 

beter onderwijs en meer geld. De vakbonden 

willen op deze manier vlak voor de 

verkiezingen voor de Provinciale Staten 

duidelijk maken dat er meer geld nodig is om 

het lerarentekort tegen te gaan.  

Indien u opvang voor uw kind nodig heeft, 

kunt u contact opnemen met BSO de Bonte 

Pael. De kosten voor een dag opvang zijn 

€68,85. 

Kinderen die al gebruik maken van deze 

kinderopvang hebben voorrang voor 

plaatsing dus meld uw kind (zonodig) op tijd 

aan. 

 

 

 

Energie in groep 5 

De groep heeft een les 

over energie gehad, 

gegeven door een 

vader. De kinderen 

weten nu hoe het in 

huis en op school lekker 

warm blijft. Ook hebben zij een hoop geleerd 

over de cv-ketel. Bedankt voor de leerzame 

les! 

 

Een gezond lichaam in groep 1-2B 
Deze week is er veel gepraat over hoe je je 

lichaam gezond houdt. Sporten en gezond 

eten helpt, maar toch word je ook wel eens 

ziek. Er was een interessante gastles van 

door een moeder over protheses. Soms 

hebben kinderen en grote mensen een extra 

hulpmiddel nodig. De kinderen mochten het 

allemaal passen en van dichtbij bekijken. 

Verder was er weer een gevarieerd circuit bij 

het gymmen. Behalve, klimmen, springen en 

een hindernisbaan was ook ‘samen stoeien’ 

een onderdeel. De kinderen leerden dat ze 

goed naar de ander moesten kijken en 

luisteren tijdens het afpakken van een bal.  

 

Alexander Calder in groep 4 
De kinderen in groep hebben een bijzondere 

gastles gehad. 

Geïnspireerd door 

de kunstenaar 

Alexander Calder 

gingen de kinderen 

aan de slag met 

een onderzoek 

naar evenwicht. Er werd volop 

geëxperimenteerd! Er werden prachtige 

stabiles gemaakt. Bij elke nieuwe toevoeging 

was het zoeken naar de juiste balans. Soms 

stortte het bouwwerk dan weer helemaal in 

elkaar. Maar de kinderen hebben geleerd dat 

mislukken bij onderzoek doen hoort en dat je 

dan juist goed aan het experimenteren bent! 

Het was een bijzondere, leuke les! 
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Groep 7 en de uitdaging van The Elephant 

Parade’’   

De groep was al bezig met een prachtig 

project over alle voor-en nadelen van ‘Plastic’ 

en de consequenties voor ons leefmilieu. Zij 

vonden het dan ook een mooie uitdaging om 

de volgende opdracht van WC De Hoven uit 

te gaan voeren: 

Decoreer een olifant en exposeer met jullie 

school in Winkelcentrum De Hovenpassage. 

Maak kans op een geheel vrij te besteden 

geldbedrag van € 500,- 

Beste directie, leerkrachten en leerlingen, In 

maart 2019 staat er een groot evenement op 

de agenda van winkelcentrum De 

Hovenpassage, namelijk The Elephant 

Parade. Aan The Elephant Parade wordt een 

scholenactie gekoppeld waarmee prijzen te 

winnen zijn voor de deelnemende scholen. 

The Elephant Parade is een reizende 

expositie van 20 kleurrijke olifanten. Alle 

olifanten zijn beschilderd door nationale en 

internationale kunstenaars. The Elephant 

Parade vraagt door middel van de expositie 

aandacht voor het wel en wee van de olifant. 

Met de opbrengst van exposities, de verkoop 

van replica’s en giften van sponsoren 

steunen zij het behoudt van de Aziatische 

Olifant. 

 

De kleurrijke babyolifantjes van The Elephant 

Parade hebben al heel wat van de wereld 

gezien: Londen, Milaan, Amsterdam, 

Luxemburg en Singapore om maar een paar 

voorbeelden te noemen. In 2015 was de 

eerste in een tentoonstelling te zien. The 

Elephant Parade is een sociale onderneming 

en leidt 's werelds grootste kunstexpositie 

van versierde olifantenstandbeelden. 

Gemaakt door kunstenaars en 

beroemdheden, elk beeld is een uniek 

kunstwerk.  

 

Naast deze expositie gaan we vijftien houten 

olifanten plaatsen in de Hovenpassage. Deze 

olifanten worden door kinderen van scholen 

uit Delft en omgeving gedecoreerd met 

plastic afval.  

 

Met deze scholenactie vragen we dus niet 

alleen aandacht voor het behoud van de 

Aziatische olifant maar ook voor een ander 

maatschappelijk probleem, namelijk de 

groeiende berg plastic afval. Met deze 

scholenactie willen we proberen de leerlingen 

bewust te maken van onze planeet en de 

bedreiging die plastic afval vormt.   

 

 

 

Groep 7 heeft nu een houten plaat in de vorm 

van een olifant gekregen. Het is een olifant 

van maar liefst 150 cm hoog en 120 cm 

breed. Hoe groep 7 de olifant decoreert is 

geheel vrij, mits het met plastic afval is! 

 

Wij zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd hoe 

de olifant er uit komt te zien………. 

 

Op vrijdag 22 februari wordt de olifant weer 

opgehaald en vanaf zaterdag 2 maart 

tentoongesteld in De Hovenpassage. 

 

En dan bent u aan de beurt want……… 

 

Uzelf, de kinderen, de mensen uit uw 

omgeving, de consumenten van De 
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Hovenpassage én een onafhankelijke jury 

gaan bepalen welke olifant het mooiste is en 

wie er een prijs verdient. De winnaar is de 

school die de meeste stemmen (zowel offline 

als online) heeft gekregen en de beste 

beoordeling krijgt van de onafhankelijke jury. 

De kinderen moeten dus naast de olifant op 

een hele mooie en creatieve manier 

decoreren, óók promotie maken voor deze 

actie. Hoe meer stemmen, hoe groter de 

kans op winnen. Stemmen kan van zaterdag 

2 t/m 30 maart via de Facebookpagina van 

winkelcentrum De Hovenpassage of middels 

een stemformulier in het winkelcentrum. 

Naast de hoofdprijs worden nog twee prijzen 

weggegeven. De school die als tweede 

eindigt ontvangt een geldbedrag van € 250,- 

en de derde prijs is een geldbedrag ter 

waarde van € 100,- Over de datum en de 

invulling van de prijsoverhandiging zullen wij 

u in een later stadium informeren. 

 


