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Nieuwsbrief  
April 2022 
                                                                                        Meidoornlaan 13 
                                                                                                                           1829 EA Oudorp 
                                                                                                                                                      regenboog-m@saks.nl 

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
12 en 13 mei: Schoolfotograaf 
26 en 27 mei: Hemelvaartsvrij 
6 juni: Pinkstervrij 
20 t/m 24 juni: Junivakantie 
27 t/m 29 juni: kamp groepen 8 
1 juli: schoolreisje voor groepen 1 t/m 3 van 8.30 uur tot (let op!) 15.00 uur 
8 juli: schoolreisje voor groepen 4 t/m 7 van 8.30 uur tot (let op!) 17.00 uur 
12 juni: start schoolvakantie groepen 8 
15 juli: start schoolvakantie groepen 1 t/m 7 
 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

In de vorige nieuwsbrief schreef ik nog over de onrustige tijd die we gehad hebben. 

Gelukkig is de rust aardig teruggekeerd op school. En ook al is corona nog niet 

helemaal weg, hebben kinderen last van de ‘gewone ‘griep en zijn er waterpokken, 

het schoolleven draait gelukkig weer. En wat is het fijn dat we u in de schol zien, we 

elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. De opkomst van het samenwerkkwartier 

was groot. Mooi om te zien hoe kinderen aan hun ouders vertellen waar ze mee 

bezig zijn op school, ouders die een dansje mee oefenen, enzovoorts. We hebben 

zowel trotse kinderen als trotse ouders/ familieleden gezien! 

 

Welkom bij ons op school:  

Alber Halak, Metteo Barnes, Maicy Stuurman en Tim Schut 

 

 

Koningsspelen 
Wat een mooi weer! Wat een goede sfeer! Wat een sportiviteit! We hebben zowel op 
het schoolplein al bij Kolping Boys genoten. 
 

Coronameldingen 

Gelukkig neemt het aantal kinderen en collega's af die corona krijgen. Wilt u wel aan 

de leerkracht doorgeven als uw kind positief getest is? Mochten er in een korte tijd 

meerdere meldingen in een groep komen lichten we u daarover in.  

 

Start zomervakantie 

Wat gaat een schooljaar toch snel! We zijn na de meivakantie in het laatste blok van 

dit jaar beland. Vrijdag 15 juli begint de zomervakantie voor de kinderen van groep 1 
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t/m 7. Zij hebben op donderdag 14 juli hun laatste schooldag en zijn vanaf de vrijdag 

vrij. 

Voor de kinderen van groep 8 start de vakantie al eerder. Zij hebben op maandag 11 

juli hun laatst dag op de Regenboog. Hoe deze dag eruit gaat zien? Daar horen de 

betreffende ouders en kinderen later meer over.  

 

Leuke activiteiten! 

Volgende week woensdag is het Koningsdag! In de bijlage vindt u een flyer met 

activiteiten op deze dag in Oudorp. Mocht u het leuk vinden om te helpen? Ze 

kunnen nog vrijwilliger gebruiken! 

Alkmaar Sport organiseert in de meivakantie diverse activiteiten. Een 

kleutersportdag, sportmiddagen met clinics, meidensportdag en ijsbaan activiteiten 

staan o.a. op het programma. Via de volgende link kun je een overzicht bekijken en 

de kinderen aanmelden: https://mailchi.mp/alkmaarsport/meivakantie2022. De 

activiteiten staan ook op www.alkmaaractief.nl / www.alkmaarsport.nl.  

 Met sportieve groet, Rianne de Groot 

Alkmaar Sport N.V. & Holland Sport B.V. 

Teamleider Sportstimulering 

 

 

Fijne meivakantie! 

 
                                                                                        

 
 

Contact 
School:       regenboog-m@saks.nl 
Ouderraad: orderegenboog@hotmail.com  

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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