
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF   aug-sept   2020  

DE   REGENBOOG  
 

Schooljaar   2020-2021  
 

 
We   gaan   beginnen..  
 
We   gaan   weer   beginnen….   de   zomervakantie   is  
voorbij…:)  
 
Als   team   kijken   we   uit   naar   de   kinderen   op   maandag   31  
augustus,   6   weken   is   echt   lang   genoeg.  
 
De   klassen   zijn   weer   ingericht...   schriften…   boeken...  
alles   ligt   klaar.  
 
 
 
Kalender  
Maandag   31   augustus   Start   van   het   schooljaar!   
Maandag   14   september   t/m   18   september   Omgekeerde   oudergesprekken  
Maandag   28   augustus   Ouderklankbord   8.30   uur   t/m   9.30   uur  
 
Nieuwe   leerlingen  
Maandag   31   augustus   starten   Lucas,   Tygo,   Aaron   en   Sem   in   groep   1,   Lisa   in   groep   3   en  
Bas   in   groep   6.   Wat   een   spannende   dag,   we   wensen   jullie   veel   plezier   en   een   leerzame   tijd  
op   De   Regenboog.  
 
 
Algemene   informatie  

Opening   schooljaar  
Na   6   weken   is   het   tijd   om   weer   aan   het   werk   te   gaan   op   school.   Na   6   weken…   zijn   onze  
schoolspullen   wel   weer   een   beetje   stoffig   geworden….   we   moeten   weer   even   in   het   ritme  
komen   dus   we   stoffen   de   kinderen   letterlijk   even   af   bij   binnenkomst.   
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Opdracht   voor   de   kinderen:    
Neem   iets   mee   over   of   van   je   vakantie!   Een   leuke  
foto,   een   mooie   tekening,   een   aandenken,   een  
speeltje,   iets   waar   je   over   kan   vertellen   in   de   klas.  

 

Omgekeerde   oudergesprekken  
De   omgekeerde   oudergesprekken   vinden  
telefonisch   plaats   in   de   week   van   14   september   vanwege   de   laatste   Corona   ontwikkelingen.  
De   leerkrachten   zetten   de   Parro   agenda   open   vanaf   maandag   7   september   zodat   u   zich  
hiervoor   in   kan   schrijven.  

Voeding   op   de   Regenboog  
We   gaan   starten   met    vijf   fruitdagen !   Het   voedingsbeleid   is   klaar   en   in   overleg   met   de   MR  
en   de   GGD   gaan   we   op   de   Regenboog   ook   starten   met    een   waterplan.   Het   is   nog   niet  
gelukt   dit   goed   af   te   stemmen.    Ik   hoop   hier   zeer   binnenkort   op  
terug   te   komen   in   een   aparte   brief.   We   willen   als   team   graag  
starten   met   water   drinken   op   school.  
 
We   hebben   een   mooi   fruit   abonnement   van   Blijderveen   in   de  
aanbieding.   Geef   u   op   via   Parro!  
 

Parro   app   synchroniseren  
Het   is   belangrijk   dat   u   ‘synchroniseert’.   Daarna   kunt   u   bij   ‘Beheer’   de   juiste   groep  
aanklikken.   Dan   bent   u   weer   gekoppeld.   Mocht   het   niet   lukken,   spreekt   u   dan   de   leerkracht  
even   aan.  
Tips   :  
-   Vraag   ouders   Parro   Web   uit   te   proberen:     talk.parro.com  
-   Kijk   naar   deze   FAQ: https://support.parro.com/hc/nl/articles/360015244619  
-   Als   het   lukt   om   in   te   loggen,   helpt   Parro   automatisch   verder.  
-   Aanhoudende   problemen?   Neem   contact   op   met    support@parro.com  
-   Accounts   NIET   verwijderen.  
 
 
 
AVG   instellen   en   aanpassen:  
 
Wilt   u   dit   controleren   ?!  
Via   de   knop   instellingen   >  
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Ouderklankbord  
Voor   maandag   28   september   staat   er   een   ouderklankbord   op   de   jaarkalender.  
Helaas   kunnen   we   dit   moment   niet   door   laten   gaan   op   school.   Heeft   u   wel    zin   en   tijd    om  
hier   aan   deel   te   nemen   laat   het   dan   weten   via   e-mail   dan   kunnen   we   dit   organiseren   via  
Meet   of   telefoon.  
Geef   je   op   bij   de   locatieleider!  

Godsdienst   
Vanaf   dinsdag   8   september   komt   Juf   Miranda   weer   godsdienstles   geven   in   groep   5   t/m   8.  
Wilt   u   dat   uw   kind   hier    niet    aan   deel   neemt   laat   het   de   leerkracht   weten.  
 

Mad   Science  
Woensdag   2   en   9   september   vinden   de   lessen   plaats   van   vorig   schooljaar.   
Dit   is   voor   kinderen   die   zich   hebben   opgegeven. 

 
 
PBS  
De   gouden   weken  
Bij   de   start   van   het   nieuwe   schooljaar   wil   je   als   leerkracht   de   groep   beter   leren   kennen   en  
daarnaast   bouwen   aan   een   veilig   klimaat,   deze   weken   tot   aan   de   herfstvakantie   noemen   we  
de   ‘Gouden   weken’.   Naast   alle   PBS   lessen   gebruiken   we   de   komende   weken   allerlei  
energizers   en   andere   leuke   werkvormen   om   elkaar   beter   te   leren   kennen.  
 
 
Personeel  
Welkom   Juf   Kim   op   de   Regenboog   !  
 
 
OC   en   MR  
De   eerste   vergaderingen   zullen   eind   september   weer  
plaatsvinden   (via   Meet).   
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De   volgende   fase..   na   de  
zomervakantie…..  
Corona-Onderwijs   
Tijden   :     8.30   uur   tot   14.00   uur   continurooster  

Meenemen   naar   school:   

● Pauzehap   (fruit   alle   dagen)   +   drinken   

● Lunch   +   drinken  

Traktaties:   alleen   trakteren   in   de   groep.   (verpakt)   Graag   overleggen   met   de   leerkracht.   

De   juffen   geven   de   voorkeur   aan    geen   aparte    traktatie.   Wij   worden   wel   heel    blij    van   een   pakje   thee,  

cup   a   soup   of   aanmaak   cappuccino.   

Schoolplein   :     Alleen   voor   kinderen ,   ouders   blijven   buiten   het   hek.  

Hygiëne   borgen   :    Handgel   en   handzeep   is   in   alle   klassen   aanwezig.  

Ingangen:   

● Kleuterdeur   van   de   klas:  

● Groep   1-2   :    8.20   uur   tot   14.00   uur  

● Hoofdingang:  

● Groep   3-4:    8.20   uur   tot   14.00   uur  

● Groep   5:    8.20   uur   tot   14.00   uur  

● Plein   ingang:  

● Groep   6,7   en   8:    8.20   uur   tot   14.00   uur  

Schoolhek:    Ouders   wachten   buiten   het   hek   en   houden   minimaal   1,5   meter   afstand   van   elkaar.  

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