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DE REGENBOOG
Schooljaar 2020-2021
En Nu..
Het zijn toch bizarre tijden. Het zal niemand ontgaan zijn dat corona nog steeds een groot
deel van ons leven beheerst. Het is niet in te schatten hoe dit zal gaan komende weken en
wat de effecten zullen zijn voor de scholen. We volgen de ontwikkelingen zo goed als we
kunnen en wanneer nodig is informeren we u over de nieuwste ontwikkelingen.

Kalender
dinsdag 2 november Ontruimingsoefening
donderdag 5 november Nationaal schoolontbijt
maandag 9 t/m 15 november Week van Respect
vrijdag 27 november Studiedag kinderen vrij.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 is Arian 26 oktober 4 jaar geworden.
Welkom op de Regenboog !

Algemene informatie
Studiedag maandag 26 oktober
Op maandag 26 oktober hebben we een informatieve studiedag gehad over het EDI model
2.0. Expliciete Directe Instructie (EDI) 2.0 is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te
verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.
Hier gaan we komende periode hard mee aan de slag !
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SAVE THE DATE: 9 - 15 NOVEMBER
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de
jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week
van Respect’. In totaal bereikten we al 1.7 miljoen
jongeren! De Regenboog doet mee met groep 7-8 !

Personeel
Mag ik even voorstellen...
Juf Lizet
Mijn naam is Lizet Heymans.
Ik ben deze week gestart met werken in groep 7/8. Mijn werkdagen zijn
donderdag en vrijdag in deze groep.
Samen met mijn man en zoon woon ik in Beuningen. In mijn vrije tijd doe
ik aan wielrennen, houd van spelletjes spelen en leg af en toe een
puzzel. Ook ga ik graag op vakantie.
Vriendelijke groeten, Lizet Heymans.

Juf Margreeth
Mijn naam is Margreeth Dorrestijn en een van de nieuwe
leerkrachten in groep 6/7.
De komende maanden kunt u mij zien lopen op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Lesgeven doe ik al jaren en sinds kort werk ik voor Basisburen.
Hiervoor heb ik lesgegeven in Vianen, Ijsselstein, Benschop en
Voorhout.
Ik woon in Est, een klein dorp in de Betuwe. Daar heb ik een oud
boerderijtje wat ik steeds verder aan het opknappen ben, dat is
dus een van mijn hobby’s.
Verder reis ik graag, wat nu even niet gaat, en lees ik veel. Kortom, ik ben altijd wel bezig.
Mijn kinderen zijn allemaal het huis uit en runnen nu hun eigen huishouden, maar ze zijn
vaak genoeg te vinden in het mooie Betuwe.
Ik hoop er samen met de kinderen een fijne en leerzame tijd van te maken, daar heb ik alle
vertrouwen in!
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Meester Ton
Mijn naam is Ton Kokje, al ruim 20 jaar ben ik een bevlogen
leerkracht.
Ik ben in staat om samen met de kinderen het beste uit zichzelf te
halen.Veiligheid, structuur maar ook humor staan hoog in mijn
vaandel.
Belangrijk in het huidige onderwijs is dat elk kind gezien wordt
door de leerkracht en hierdoor onderwijs op maat krijgt.
De keuze om op de Regenboog te gaan werken is omdat ik geen
behoefte meer heb om lang te reizen. Ik ga nu op de fiets vanuit
Maurik naar school.
Op de Regenboog werk ik maandag en dinsdag in de groep 6/7 en op woensdag in groep 5.
Helaas is het door corona onmogelijk om jullie ouders de hand te schudden.

Juf Karima
Helaas is Juf Karima in de tweede week van het schooljaar uitgevallen. Het herstel van
Karima heeft meer tijd nodig. In eerste weken van haar ziekteperiode was dit nog niet
duidelijk. We weten helaas niet hoe lang dit gaat duren. Vandaar dat we een vaste
leerkracht hebben gezocht voor groep 7-8 en de woensdag in groep 5.
We wensen Karima veel sterkte met haar herstel en zodra het kan zal Karima even op
school komen om de kinderen te begroeten.

OC en MR
Heeft u iets wat u wil bespreken met de MR? Dat kan natuurlijk neem contact op met
Willem-Peter Ridder, Jeffrey Veldboer of Ilona Blijderveen. Op woensdag 18 november is er
weer een MR vergadering.
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Tot slot...

We ervaren de afgelopen weken als een
onrustige periode. We hebben regelmatig
oudergesprekken en ouderavonden in groep
7-8. De overgang naar een continurooster, een
voedingsplan en twee waterdagen zijn grote
overgangen. Dit hebben we onderschat en niet
handig aangepakt. Dit vinden wij uiteraard ook
heel jammer!
Komende periode onderzoeken we hoe we u
meer kunnen betrekken bij het leerproces, groepsvorming en de
schoolontwikkelingen. We willen de verantwoordelijkheid samen met u als
ouder(s) dragen.
Heeft u een naar gevoel, een suggestie of een opmerking laat het ons zo snel mogelijk
weten.

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