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Om te beginnen..
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari waren de landelijke stakingsdagen voor het onderwijs.
Een dubbel gevoel. Als team hebben wij er voor gekozen op deze dagen niet te staken. Wij
ervaren wel dagelijks werkdruk, grote groepen en een tekort aan invallers. De afgelopen
twee weken hebben we groep 4/5 en groep 6 een dag vrij moeten geven omdat er geen
invallers beschikbaar waren. Het probleem is nu ook in de Betuwe duidelijk merkbaar.
Ondanks de problemen die ‘echt’ groot zijn, staan al onze leerkrachten en ondersteunend
personeel dag in dag uit klaar voor onze kinderen daarom ben ik trots op mijn team.
Kalender
14 februari uitgave 1e rapport.
17 en 20 februari Oudergesprekken.
21 februari Studiedag leerlingen vrij!
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie.
13 maart NL Doet > Hulpouders gezocht?

Algemene informatie
In de afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met het maken van de Cito-toetsen.
De leerkrachten analyseren de toetsen en bekijken wat er goed gaat en wat er kan worden
verbeterd. Dit bespreken we ook in ons team op vrijdag 21 februari. Voor de
voorjaarsvakantie spreken we alle ouders en heeft u de gelegenheid om met de leerkracht
de ontwikkeling van uw zoon of dochter te bespreken.
1e rapport 14 februari
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis. We geven het
rapport nu bewust voor de oudergesprekken mee zodat u zich beter kunt voorbereiden.
Heeft u nog een rapportmap thuis? Graag zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht!
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Nieuws Overblijfteam
Hallo Allemaal
Hier even een berichtje van het overblijfteam.
Zoals de meeste wel weten kan het overblijven van uw kind/kinderen niet meer per bank
worden betaald vanaf januari 2020. Er kan nu alleen nog contant worden betaald, wat wij
graag in een dichtgeplakte envelop ontvangen met de naam van uw kind/kinderen erop
geschreven. Deze kunt u of uw kind ’s morgens aan de balie of tussen de middag aan ons
geven.
Twee praktische dingen :
1. Graag bekers en broodtrommels voorzien van naam.
2. De kinderen mogen 1-2 kleine losse snoepjes in de meenemen.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Ina & Wilma
Kinderfysiotherapie | Kinderbekkenfysiotherapie op de Regenboog
Samen met OBS De Regenboog slaan wij de handen ineen. Op deze manier kunnen wij als
kinderfysiotherapeuten, kinderen snel helpen en zijn de lijntjes kort met leerkrachten en ouders. Deze
samenwerking is een grote meerwaarde voor de motorische ontwikkeling van het kind.
Indien u vragen heeft over de motoriek van uw kind, loop dan gerust even binnen. Ellen is donderdag 13 februari
van 8.30 uur tot 10.00 uur op school aanwezig. Uiteraard bent u ook welkom in onze praktijk in Beneden
Leeuwen en Tiel.
GROTE AVONTUREN BEGINNEN KLEIN
Elk stapje van een kind is bijzonder. En elk stapje lijkt misschien klein maar is een ontwikkeling, een beweging
voorwaarts in het grote avontuur van het leven. Door kinderfysiotherapeutische begeleiding zijn we in staat bij
kinderen voorwaarden te creëren in hun motorische functioneren, waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.
Voorwaarden zoals zelfvertrouwen, kracht, coördinatie, bewegingsgevoel, beweeglijkheid en het leren kennen
van het eigen lijf en het eigen "ik" van het kind. Hiermee kan een kind weer op weg om de wereld en zichzelf
verder te ontdekken.
Op onze site kunt u meer informatie vinden over welke motorische problemen we bij kinderen begeleiden. Hierbij
kunt u denken aan alles wat met beweging te maken heeft: Fijne motorische problemen zoals, schrijfproblemen,
knippen en handvoorkeur. Grove motoriek, zoals onhandigheid, achterstanden, vallen en angst in bewegen.
Tevens is Ellen gespecialiseerd als kinderbekkenfysiotherapeut en begeleidt zij kinderen met poep- en
plasproblemen. Denk hierbij aan zindelijkheid en obstipatie.
Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering. Er geldt geen eigen risico.
Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw
huisarts of specialist.
Met vriendelijke groet,
Rinske Vossebeld en Ellen de Jager
Kinderfysiotherapie | Kinderbekkenfysiotherapie
06 341 902 05 | www.kinderfysiovosenjager.nl

Koerierspad 5, 4007 TS Tiel
Waterstraat 13, 6658 AA Beneden Leeuwen
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Uitnodiging ouders groep 4
We willen jullie uitnodigingen voor het muziekoptreden van groep 4!
De kinderen hebben de afgelopen maanden onder begeleiding van juf Marjolijn veel
geleerd. Dit willen ze heel graag aan jullie laten horen.
Het optreden zal zijn op donderdag 6 februari van 11.15 - 12.00 uur.
We hopen u dan allemaal te zien!
Opbrengst “ Het vergeten kind “.
Met de verkoop van de kerststukjes, lekkernijen en lege flessen hebben we een
totaal van 534,20 euro ingezameld. Een geweldige opbrengst !
NL Doet op de Regenboog vrijdag 13 maart
Op vrijdag 13 maart gaan we onder schooltijd aan de slag in en rondom de school.
We willen graag een aantal klussen grote klussen gaan aanpakken. Dit kunnen wij niet
alleen. Daarom willen we u vragen, als u een uurtje vrij heeft kom dan even helpen op de
Regenboog. Vele handen maken licht werk! Geef u op bij de locatieleider.

Personeel
Groep 3-4
Juf Hanna is op 18 januari jl. bevallen van Louka, een
gezonde zoon. Het gaat goed met Louka, grote broer
Aiden, papa en mama!

MR
Wat is en wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk vastgesteld orgaan dat op iedere school moet bestaan.
Het heeft medezeggenschap in meer of mindere mate wat betreft alle zaken die de school aangaan.
De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leraren. De leden van deze raad treden volgens rooster af.
De leden worden gekozen voor drie jaar, waarna zij zich wederom verkiesbaar kunnen stellen. De
schoolleider is een belangrijk gesprekspartner van de groep.

De MR is op zoek naar nieuwe leden.
Wil je meedenken over schoolontwikkelingen? Dan is dit je kans!
Meld je aan bij de MR-leden.
Willem-Peter Ridder
Ilona van Blijderveen
Jeffrey Veldboer
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Tot slot
Ik wil u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar wordt, uw kind dan zo
snel mogelijk in te schrijven. Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen
in gaan stromen.
Heeft u vragen, komt u dan even langs of belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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