
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF   December   2019  

DE   REGENBOOG  
 

Schooljaar   2019-2020  
 
 

 
Om   te   beginnen..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender   
donderdag   5   december   Sinterklaasfeest   continurooster   tot   14.15   uur.  
donderdag   19   december   continurooster   met   gezamenlijke   kerstlunch   tot   14.15   uur.  
donderdag   19   december   Kerstviering   18.30   -   19.30   uur.  
maandag   23   dec   t/m   3   jan   2020    Kerstvakantie  
dinsdag   14   januari   20.00-   21.00   Ouderklankbord  
woensdag   29   januari   Mad   science   show  
 

 
Algemene   informatie  
Groente   en   Fruitdag  
In   verband   met   de   levering   op    dinsdag    verschuiven   we   de   fruitdagen  
naar    woensdag,   donderdag   en   vrijdag.  
Op   deze   dagen   krijgen   de   kinderen   een   stuk   fruit/groente   op   school.  
Mocht   u   denken   dat   uw   kind   hier   niet   genoeg   aan   heeft   dan   kunt   u  
nog   een   kleine   portie   fruit/groente   meegeven.  
We   eten/proeven    eerst    het   schoolfruit   en   daarna   het   fruit/groente   van  
thuis   (mocht   u   dit   inderdaad   meegeven).  
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Voordeur   op   slot  
Vanaf   volgende   week   maandag   zal   de   voordeur/zijdeur   onder  
schooltijd   op   slot   zijn   vanuit   veiligheidsoverwegingen.   Heeft   u   dringend  
iemand   nodig   in   de   school   dan   kunt   u   telefonisch   contact   opnemen   of  
aanbellen,   er   zal   dan   zo   snel   mogelijk   iemand   u   te   woord   staan.  
 
Aanwezigheidsbord  
In   de   hal   van   de   voordeur   hangt   een   aanwezigheidsbord   zodat   u   makkelijk   kan   zien   wie  
aanwezig   is   op   school.  
 
Sint  
Donderdag   5   december   komt   Sinterklaas   op   onze  
school!   We   verwachten   hem   vanaf   ongeveer   half   9.  
Ouders   die   nog   even   mee   willen   kijken   zijn   van   harte  
welkom    op   het   plein ,   achter   de   kinderen.   Na   het  
feestelijke   ontvangst   gaan   de   kinderen   met   hun  
leerkracht   naar   binnen,   zonder   de   ouders!  
In   de   ochtend   gaat   Sint   alle   klassen   rond.   We   hebben  
een   continurooster   tot   14.15   uur.   De   gymlessen   gaan  
gewoon   door.  
De   kinderen   hoeven   geen   10   uurtje   mee   te   nemen.   De   oudercommissie   zorgt   voor  
drinken   en   iets   lekkers.   Mochten   er   nog   allergieën   zijn.   Geeft   u   dit   dan   door   aan   de  
leerkracht.  
De   kinderen   moeten   wel   hun   eigen   lunchpakketje   meenemen!!  
 
Voor   vragen   over   het   feest   kunt   u   terecht   bij   juf   Ali,   juf   Judith,   Anita   de   Vree   en   
Marianne   Nap.  
We   wensen   iedereen   een   gezellig   Sinterklaasfeest!  
 
Met   vriendelijke   groeten,   
De   Sintcommissie  
 
 
Kerst  
De   kerstcommissie   is   al   in   volle   gang.   
Dit   jaar   staan   we   op   school   stil   bij   “het   vergeten   kind”.   
We   hebben   voor   een   andere   invulling   gekozen   voor   de   donderdag  
voor   kerst.   Dit   jaar   hebben   we   met   de   kinderen   een   gezamenlijke  
kerstlunch   en   hebben   we   ‘s   avonds   een   gezellig   samenkomen   van  
ouders   met   hun   kinderen   op   het   plein.   Alle   groepen   verzorgen   een  
klein   optreden   en   er   zullen   kraampjes   zijn   waar   u   onder   andere   het  
kerststukje   van   uw   kind   kunt   kopen   (opbrengst   hiervan   is   voor   “het  
vergeten   kind”).  
Na   Sinterklaas   volgt   er   een   informatiebrief   met   meer   informatie.  
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Mad   Science  

 
Woensdag   29   januari   is   er   weer   een   Mad   science   show   op   school    !  
 
Eventueel   is   er   ook   een   vervolgcursus   te   volgen.  
Naschoolse   wetenschap   &   techniek   cursus  
Dag:    Woensdag  
Starttijd:   12:45   uur  
Dag   1:   4-3-2020   
Dag   2:   11-3-2020   
Dag   3:   18-3-2020   
Dag   4:   25-3-2020   
Dag   5:   1-4-2020   
 
Caritas  
Beste   ouders   en   verzorgers,  
 
Er   zijn   soms   perioden   in   het   leven,   waarbij   het   financieel   iets   minder   gaat.  
Als   deze   periode   langer   duurt   en   je   kinderen   kunnen   niet   meedoen   met   sporten,   er   is   bijna  
geen   geld   om   je   kinderen   een   goede   maaltijd   te   geven   of   kleding   voor   ze   te   kopen,   er   is  
geen   geld   om   kadootjes   te   kopen   voor   kinderfeestjes   en   je   kunt   geen   schoolgeld   betalen,  
dan   is   het   misschien   tijd   om   aan   de   bel   te   trekken   bij   de   Caritas   Werkgroep   Maurik.  
Wij   kunnen   deze   problemen   niet   oplossen,   maar   wij   kunnen   wel   proberen   u   een   steuntje   in  
de   rug   te   geven.  
Dit   proberen   wij   te   doen   door:  

-           Een   luisterend   oor   te   bieden;  
-           Het   geven   van   een   voedselbon   /   groente-fruitbon,   het   betalen   van   schoolgeld,  

contributie   voor   (sport-)vereniging,   aankoop   kleding   of   aanschaf   van   een  
kinderfiets   of    een   andere   basisbehoefte.  

  
Ook   kunnen   we   met   u   meekijken   of   er   nog   andere   instanties   zijn,   die   mogelijk   kunnen  
helpen.  
 
Wanneer   u   graag   in   aanmerking   wenst   te   komen   voor   onze   Kerstactie   kunt   u   zich   opgeven.  
Wij   zorgen   dan   dat   u   een   kerstpakket   of   een   boodschappenbon   krijgt.  
Verzoeken   en   aanvragen   worden   uiteraard   discreet   behandeld.   U   kunt   ook   de   aanvraag   voor  
iemand   anders   doen,   als   u   denkt   dat   deze   daarvoor   in   aanmerking   komt.   
  
Wilt   u   hier   meer   over   weten   of   wilt   u   graag   dat   steuntje   in   de   rug,   dan   kunt   u   een   mailtje  
sturen   met   uw   naam,   adres   en   telefoonnummer   naar:  
maurik@pciwestbetuwe.nl   
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Wij   zullen   vervolgens   telefonisch   contact   met   u   opnemen.  
Verzoeken   en   aanvragen   worden   uiteraard   discreet   behandeld.  
  
(De   Caritas   Werkgroep   Maurik   is   verbonden   aan   de   R.K.   kerk   en   helpt   een   ieder,   ongeacht  
achtergrond   of   geloof).  
 
 
Onderwijs   
Donderdag   14   november   zijn   we   verder   gegaan   met   de   uitwerking  
van   onze   visie   naar   de   praktijk   van   alle   dag.   Hoe   ziet   onze   visie   er  
in   de   praktijk   ?   Waar   dromen   we   over?   enz.  
Het   is   fijn   om   als   team   hier   regelmatig   over   te   praten.  
 
Veranderbord    Juf   Marissa  
Na   aanleiding   van   de   studiedag   op   maandag   28   oktober   zijn   we   met   het   team   begonnen   met  
doelen   stellen   aan   de   hand   van   het   veranderbord.   Een   veranderbord   is   een   bord   waarop  
ideeën   voor   verbetering   van   een   team   worden   bijgehouden.   Ook   de   stand   van   zaken   van   de  
verbeteringsacties   worden   aangegeven.   De   doelen   die   we   op   het   veranderbord   stellen  
hebben   allemaal   betrekking   op   de   leerlingen,   maar   vragen   ook   acties   van   ons   als  
leerkrachten.   Ons   eerste   doel   als   team   heeft   te   maken   met   de   inzet   van   de   chromebooks   /  
tablets   ter   automatisering   binnen   ons   onderwijs.   Elke   week   staan   we   hier   kort   bij   stil   en   we  
meten   elke   2   weken   de   resultaten   (waar   staan   we   nu?).   Na   6   weken   hopen   wij   het   doel   te  
hebben   bereikt   en   kunnen   we   beginnen   aan   een   nieuw   doel.   Op   deze   manier   willen   we  
samen   in   het   team   het   onderwijs   op   de   Regenboog   vormgeven.  
 
 
Personeel  
Zwangerschapsverlof   van   Juf   Hanna  
Ik   hoop   u   volgende   week   te   kunnen   informeren   over   de   vervanging   van   Juf   Hanna.   
 
Groep   4-5  
Voor   de   woensdag   in   groep   4-5   ben   ik   ook   nog   in   gesprek   met   verschillende   kandidaten.   
Ik   hoop   u   hier   snel   over   te   informeren.   Helaas   kan   ik   vanwege   blijvende  
gezondheidsproblemen   nog   geen   lesgeven   in   groep   4-5.  
 
 
Tot   slot  
Ik   wens   u   allen   fijne   feestdagen   !  
 
 
Heeft   u   vragen,   komt   u   dan   even   langs   of  
belt/mailt   u   even.   
Met   vriendelijke   groet,   
Annemarie   Looijenga  
06-16407463  
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