NIEUWSBRIEF Januari 2020
DE REGENBOOG
Schooljaar 2019-2020

Om te beginnen..
De laatste dag van de kerstvakantie is aangebroken.
Ik hoop dat u kunt terug kijken op fijne feestdagen.
Er staat weer een nieuw jaar voor ons.
Wij wensen u een mooi en gezond 2020!

Het team
van de
Regenboog

Kalender
maandag 23 dec t/m 3 jan 2020 Kerstvakantie
maandag 13 januari Start met de afname van de midden Cito
dinsdag 14 januari 20.00- 21.00 Ouderklankbord
woensdag 22 januari Nationale Voorleesdagen
woensdag 29 januari Mad science show

Nieuwe leerlingen
Maandag 6 januari starten Bram, Tobias, Maks en Indy in groep 1, Miles in groep 4a en
Jazz-Lynn in groep 5. Maci is eind november bij ons op school gekomen in groep 1, Fem en
Stef komen ook wennen in groep 1. Welkom op de Regenboog!
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Algemene informatie
Reminder: Groente en Fruitdag
De fruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag verlopen goed :)
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).
Het proeven ervaren wij als positief, de kinderen proberen ‘echt’ te proeven.
Reminder: voordeur op slot
De voordeur/zijdeur is onder schooltijd op slot 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.
Reminder: aanwezigheidsbord
In de hal van de voordeur hangt een aanwezigheidsbord zodat u makkelijk kan zien wie
aanwezig is op school.

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen maakt je leuker!
Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal
tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een boek kiezen
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Voorleesrituelen
Voorlezen met stemmetjes
Te moeilijk of niet?
Voorspel samen het verhaal
Moeilijke woorden
Laat uw kind vertellen
Voorbereiding op het voorlezen.

Bekijk de link: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorlezen-maakt-je-leuker-2
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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

Personeel
Groep 3-4
Juf Hanneke gaat op maandag en woensdag ook lesgeven in groep 3-4. Wij zijn heel blij met
deze oplossing. Veel succes juf Hanneke!
Groep 4-5
In groep 4-5 starten we na de kerstvakantie helaas nog zonder juf Judith. Wegens
gezondheidsproblemen kan zij momenteel geen les geven en we weten niet hoe lang dit
gaat duren. We wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel!
Het is een hele zoektocht naar een stabiele oplossing en Ippon (vervangingspool) heeft
helaas de inval van Juf Janine ingetrokken. Toch hebben we via Ippon een nieuwe
leerkracht gevonden die een aantal dagen per week in groep 4-5 les wil geven. Zijn naam is
Niels van den Dungen. Helaas is hij niet volledig beschikbaar. Tot de voorjaarsvakantie
zullen Meester Niels en Juf Suzanne groep 4-5 lesgeven met daarbij losse inval.
We heten Meester Niels en Juf Suzanne hartelijk welkom op de Regenboog.
Volgende week ziet week 2 er alsvolgt uit :
Maandag 6 januari Juf Josine ( inval Ippon)
Dinsdag 7 januari Juf Suzanne
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 januari Meester Niels
Week 3 :
Maandag, woe t/m vrijdag Meester Niels
Dinsdag juf Suzanne.
In week 4 t/m 8 zullen de dagen van Meester Niels wisselen.
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Tot slot
Heeft u vragen, komt u dan even langs of belt/mailt u even.
Voor de kerstvakantie heb ik meerdere ouders gesproken van groep 4-5.
Fijn dat u contact zoekt om uw zorgen te uiten en bedankt voor het vertrouwen.
Dinsdagavond 14 januari kijk ik uit naar de ouderklankbord van 20.00 - 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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