
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 
DE REGENBOOG 

 
Schooljaar 2018-2019 

 
 
 
 

KALENDER 
 

10 sept    algemene infomatieavond voor ouders 
18 sept    oudergesprekken 
20 sept    oudergesprekken 
 
 
 
Er is een kleine wijziging in het aanwezigheidsrooster van de Intern Begeleider op 
De Regenboog. Marleen Driessen is er elke maandag in plaats van dinsdag en elke 
donderdag, daarom hieronder nog even het goede schema. 
 
Dagen Meent Regenboog Sterappel 
Maandag -- Anneke/Marleen Gerrie 
Dinsdag Marleen Gerrie Anneke 
woensdag Gerrie Anneke Simone 
Donderdag Anneke Marleen Simone 
vrijdag -- Anneke (alleen 

ochtend) 
Gerrie 

 
 
Nieuwe leerlingen 
Jasper Pluim in groep ½ 
Jorn van den Ouden in groep ½ 
Suus Merkus in groep ½ 
Diony van Blijderveen in groep ½ 
Saar van Blijderveen in groep ½ 
Louk Peters in groep 4 
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We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school! 
 
 
Algemene informatie 
Op 10 september is er een algemene informatieavond voor alle ouders. Deze avond 
begint om 19.30 en eindigt rond 21.00 uur. We beginnen met algemene informatie 
over onze school. Ook stellen de ouderraad en de medezeggenschapsraad zich aan 
u voor en geven een korte uitleg over hun werkzaamheden. 
Daarna is er in de groep van uw zoon/dochter  uitleg van de leerkracht(en) over het 
schooljaar. We wensen iedereen een prettige informatie avond en hopen  u allemaal 
te mogen begroeten! 
 
 
 
 
 
Voor de oudergesprekken van 18 en 20 september ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging. Deze gesprekken zijn tien minuten met u als ouder en de leerkracht.  
 
 
 
Onderwijs 
We zijn het nieuwe schooljaar prettig gestart. Alle juffen zijn in de vakantie lekker 
uitgerust en hebben vorige week de lokalen en de rest van de school gezellig 
ingericht.Maandag konden we alle kinderen en ouders weer begroeten en hebben in 
alle klassen geproost op het nieuwe jaar! We  gaan er met elkaar een mooi jaar van 
maken. Mocht u een vraag hebben of iets is niet helemaal duidelijk? Laat het ons 
weten. 
 
We willen u eraan herinneren dat de schooldeuren voor de kleuters ’s morgens om 
08.15 uur open gaan. Dan kunnen de kleuters binnen gebracht worden. Voor de 
andere leerlingen is de afspraak dat zij buiten spelen en als de bel gaat om 08. 25 
uur pas naar binnen gaan! 
 
We hopen ook dat iedereen weer een gezond pauze hapje meeneemt!  
Het liefste elke dag een stukje fruit en drinken waar weinig of geen suiker inzit.  
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Parro 
Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt met de Kletsklas app, maar wij waren er niet 
helemaal tevreden over. Daarom starten wij met een andere app, genaamd 
Parro.Deze app is voor ouders. U kunt de app downloaden op uw telefoon of tablet. 
Daarna zal elke leerkracht (van uw zoon/dochter) u uitnodigen om lid te worden van 
de groep. Er worden op Parro allerlei zaken geplaatst, zodat u snel informatie krijgt 
van de groep van uw kind. Dit kunnen leuke foto’s zijn van iets uit de groep, maar 
ook een herinnering aan het huiswerk of een proefwerk enz. De app heeft ook de 
mogelijkheid om u in te schrijven voor de oudergesprekken. Mochten we deze 
inschrijving gaan gebruiken dan hoort u dit van ons en zorgen wij voor een uitleg van 
het programma. 
Zet u vast de Parro app op uw telefoon?  
 
 
 
 
 
Personeel 
We verwelkomen twee nieuwe leerkrachten op onze school. Juf Karima Janssen is 
elke woensdag in groep 4/5. En op donderdag geeft meester Kevin Timmer de 
gymlessen aan alle groepen van school. We wensen beiden een hele fijne tijd op De 
Regenboog! 

 
We wensen iedereen een fijn schooljaar en we hopen u allemaal snel te mogen 
begroeten. Namens het team  

 
   Gerrie Amperse - 0610749187  
   Anneke Smits    - 0636267708  
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