NIEUWSBRIEF juli 2020
DE REGENBOOG
Schooljaar 2019-2020

Om te beginnen..
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar!
Het schooljaar is voorbij gevlogen. Het is een bijzonder
jaar geworden. Het corona jaar!
We kunnen terugkijken op een intensieve periode in het
onderwijs voor u, als ouders en voor ons als
leerkrachten. Nog twee weken school en dan sluiten we de
deuren voor 6 weken. Op naar een nieuw schooljaar!

Kalender
Vrijdag 3 juli 2e Rapport
Woensdag 8 juli Ouderbedankmoment gaat niet door!
Woensdag 8 juli t/m vrijdag 10 juli kamp groep 8
Dinsdag 14 juli Doorschuifmiddag 13.00 uur t/m 13.45 uur
Woensdag 15 juli Laatste dag groep 8, ‘s avonds afscheidsavond op school.
Donderdag 16 juli Laatste schooldag
Vrijdag 17 juli Alle kinderen zijn vrij!

Algemene informatie
2e Rapport
Morgen ontvangen de kinderen het 2e rapport. Het is helaas niet mogelijk om alles in te
vullen omdat we niet genoeg toetsgegevens hebben daarom hebben we er voor gekozen
om het eerste blad en laatst blad met opmerkingen in te vullen. De kinderen hebben zeker
een rapport verdiend!

1

Continurooster
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! De enquête is gesloten en we zijn op dit
moment de balans aan het opmaken. Na overleg met de MR zal ik begin volgende week de
uitslag met u delen.

Oudergesprekken
Alle oudergesprekken hebben plaatsgevonden. Het is fijn om de hoge betrokkenheid van u,
als ouders, te ervaren. Dank hiervoor!

Voeding op de Regenboog
De afgelopen jaren hebben we onze fruitdagen op gebouwd. Volgend schooljaar gaan we
naar de volgende stap vijf fruitdagen! Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons
voedingsbeleid. Het afgelopen jaar is ons regelmatig opgevallen dat er in de bovenbouw
veel pakjes drinken worden meegenomen. Het belangrijk om ook bewust om te gaan met
sap, aanmaak of zuivelproducten ivm de hoeveelheid suiker in
deze producten.
In overleg met de MR en de GGD gaan we op de Regenboog
ook starten met een waterplan.
Ik kom hier zeer binnenkort op terug in een aparte brief.

Personeel
Vorige week hebben we de formatie 2020-2021 bekend gemaakt. We hebben een aantal
reacties van ouders ontvangen die zich zorgen maken over de wisselingen in de
bovenbouw. Als team kijken wij door ‘de onderwijskundige bril’ en we hebben alle
vertrouwen in de formatieverdeling. We begrijpen dat het anders is dan andere jaren, hier
hebben we ook alle begrip voor en we nemen dit zeer serieus.

Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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