
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF   oktober   2020  

DE   REGENBOOG  
 

Schooljaar   2020-2021  
 

 
En   Nu..  
 
Terwijl   ik   de   nieuwbrief   schrijf,   regent   het   buiten   pijpen  
stelen.   Het   mooie   weer   is   echt   voorbij.  
In   de   school   hebben   bijna   alle   kinderen   hun   plekje   weer  
gevonden   in   de   klas.   De   ‘nieuwe’   juf   is   niet   meer   helemaal   nieuw.   
We   wennen   gelukkig   allemaal   aan   het   ritme   van   alle   dag.  
 
 
 
Kalender  
Maandag   5   oktober   Dag   van   de   leraar!  
Dinsdag   6   oktober   Voorstelling   op   school   over   verkeer.  
Woensdag   14   oktober   Inloop   nieuwe   klas   gaat   niet   door   ivm   Corona   maatregelen.  
Donderdag   15   oktober   Inloop   nieuwe   klas   gaat   niet   door   ivm   Corona   maatregelen.  
Maandag   19   t/m   23   oktober   Herfstvakantie.  
Maandag   26   oktober   Studiedag   kinderen   zijn   vrij.  
 
Nieuwe   leerlingen  
In   groep   1   is   Aaron   15   september   4   jaar   geworden.   Welkom   op   de   Regenboog   !  
 
 
Algemene   informatie  
 

Dag   van   de   Leraar   maandag   5   oktober  
Maandag   5   oktober   is   de   “Dag   van   de   leraar”.  
Wij   zijn   super   trots   op   ons   team.   

Buitenspeelmateriaal  
Ina   en   Wilma   hebben   het   overgebleven   overblijfgeld   geïnvesteerd  
in   buitenspeelmateriaal.   Hartelijk   dank!  
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Inloop   nieuwe   klas  
Helaas   kunnen   de   twee   inloopmomenten   i.v.m.   de   Corona   maatregelen   (geen   ouders   in   de  
school)   niet   door   gaan.   Heel   jammer,   we   missen   dit   wel   en   ervaren   ook   meer   afstand.  
Bij   deze   inloopmomenten   gebruiken   we   altijd   een   vragenlijst   met   vragen   over   alles   wat   er   in  
de   klas   te   doen   is.   
Deze   vragenlijst   bereiden   we   woensdag   14   oktober   voor   met   de   kinderen   en   krijgt   u   dan  
mee   naar   huis.   

Voeding   op   de   Regenboog  

Een   grote   verandering   op   de   Regenboog,   naast   vijf   fruitdagen   nu   ook   twee   waterdagen.  
Over   dit   bericht   hebben   we   afgelopen   weken   verschillende   e-mails   ontvangen   en   meerdere  
gesprekken   gevoerd.   We   realiseren   ons   dat   dit   veel   nieuwe   veranderingen   zijn.  

Het   doel   van   het   voedingsplan   is   een   gezonde   lunch   en   ongezoet   drinken,   het   liefst   water.  

We   willen   als   school   graag   het   goede   voorbeeld   geven,   een   Gezonde   School   zijn.   We  
hebben   voor   de   zomervakantie   een   plan   gemaakt;   dit   plan   is   gedeeld   met   de  
medezeggenschapsraad.   Het   is   een   plan   waar   we   langzaamaan   in   groeien   en  
veranderingen   kosten   tijd.   In   dit   plan   (het   voedingsbeleid)   staan   adviezen   en   suggesties;   dat  
is   ons   ideaalplaatje   waar   we   naar   streven.   We   gaan   niet   de   broodtrommels   en   bekers  
controleren,   zeker   niet   maar,   we   promoten   wel   gezonde   voeding.  

We   nemen   de   tijd   om   hierin   te   groeien:   in   januari   evalueren   we   het   verloop   van   de  
waterdagen,   de   lunch   en   de   pauzehap.   

Mocht   u   graag   mee   willen   denken   over   het   voedingsbeleid   dan   horen   wij   dit   graag.  

Godsdienst   
Juf   Miranda   komt   elke   dinsdag   godsdienstles   geven   in   groep   5   t/m   8.   Wilt   u   dat   uw   kind   hier  
niet    aan   deel   neemt   laat   het   de   leerkracht   weten.  
 
 
Kinderboekenweek   2020   En   toen…  
 
Tijdens   de   Kinderboekenweek®   2020   gaan   we   terug  
in   de   tijd.   Boeken   brengen   geschiedenis   tot   leven,  
waardoor   de   wereld   van   vroeger   tastbaar   wordt.   Lees  
spannende   verhalen   over   ridders,   verplaats   je   in  
oorlogstijd   of   kom   van   alles   te   weten   over   de   Oudheid.  
 
Je   hebt   geen   tijdmachine   nodig   om   andere   tijden   te   ontdekken.   Verken   werelden   uit  
het   verleden   door   het   lezen   van   boeken!  
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HET   LIED   VAN   DE   KINDERBOEKENWEEK:   EN   TOEN?  
Dans   en   zing   lekker   mee,   thuis   of   in   de   klas!  
 
Dans   mee   op   het   nieuwe   lied   van   Kinderen   voor   Kinderen,   speciaal   gemaakt   voor   de  
Kinderboekenweek.  
We   zingen   over   geschiedenis   -   van   Cleopatra   en   Van   Gogh   tot   Albert   Einstein   -   en  
over...   jou!   Wat   ga   jij   doen   om   geschiedenis   te   maken?  
De   nieuwe   clip   werd   opgenomen   in   het   Rijksmuseum   in   Amsterdam.  
 
Luister   het   lied   hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s  
 
Personeel  

Mag   ik   even   voorstellen...  
Ik   ben   Kim   van   Doesburg   en   werk   sinds   dit   schooljaar   op   OBS   De   Regenboog   in   groep   7/8.  
Na   12   jaar   met   veel   plezier   in   Maurik   te   hebben   gewerkt,   werd   het   tijd   voor   een   nieuwe  
uitdaging.   Ik   ben   blij   dat   er   in   Ingen   een   plek   voor   mij   was   en   ik   voel   me   heel   welkom.   Ik  
woon   in   Tiel   en   heb   twee   jonge   kinderen   van   1,5   en   4   jaar.   In   mijn   vrije   tijd   tennis   ik   en   loop  
ik   graag   een   stukje   hard.   De   nieuwe   uitdaging   in   Ingen   houdt   mij   scherp.   Heel   veel  
methodes   zijn   toch   weer   nieuw   voor   mij.   Ik   ben   voorlopig   nog   niet   uitgeleerd   en   zie   dit   als  
een   mooie   ontwikkeling   als   leerkracht.   
 

Groep   3-4   
Vanaf   deze   week   is   Juf   Els   Oomen   gestart   met   ondersteunen   in   groep   3-4.   Zoals   u   in   de  
informatiebrief   heeft   kunnen   lezen   is   het   fijn   als   groep   3-4   ondersteunt   wordt   bij   de   instructie  
‘s   morgens.   Els   is   een   ervaren   leerkracht   die   haar   uren   weer   aan   het   bouwen   is   na   een  
ziekteproces.   Op   maandagochtend,   dinsdagochtend   en   donderdagochtend   is   Els   aanwezig.   
 

Stagiaire   Marjolijn  
Op   vrijdag   komt   Juf   Marjolijn   stage   lopen   in   groep   3-4.   Juf   Marjolijn   is   al   bekend   op   de  
Regenboog   want   vorig   schooljaar   was   ze   er   ook   in   groep   4-5.   Heel   veel   succes!  
 
 
OC   en   MR  
De   eerste   vergaderingen   zullen   begin   oktober   weer   plaatsvinden   (via   Meet).   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.   
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https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s


Beslisboom   0   jaar   t/m   groep   8  

Hieronder   een   beslisboom   kan   uw   kind   wel   of   niet   naar   school?!  
We   zijn   blij   dat   de   kinderen   weer   gewoon   naar   school   kunnen   met   een   ‘gewone’  
verkoudheid.   Toch   handig   om   altijd   even   de   beslisboom   te   checken.  
 
Tot   slot  
Heeft   u   vragen,   belt/mailt   u   even.   
Met   vriendelijke   groet,   
Annemarie   Looijenga  
06-16407463  
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