NIEUWSBRIEF februari 2021
DE REGENBOOG
Schooljaar 2020-2021
En Nu..
Het is aparte tijd waarin we nu leven. Ongelooflijke beelden vorige week in Nederland waarin
ontevredenheid naar voren kwam. Dat deze periode een moeilijke tijd is voor veel mensen
en gezinnen is helaas niet te voorkomen. En misschien geldt dit ook wel voor u thuis.
Ik merk dat iedereen hard werkt en dat er veel
wordt gedaan om zo goed mogelijk thuis onderwijs
te kunnen geven. Mooi om te zien en een
compliment is op zijn plek voor u als ouders en het
team van de Regenboog. Petje af !
Maandag 8 februari gaan we gelukkig eindelijk
weer open !

Kalender
Vrijdag 19 februari Studiedag, alle kinderen VRIJ !
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m 26 februari.

Nieuwe leerlingen
Celt en Sophie starten maandag 8 februari voor het eerst in
groep 1-2. Welkom op de Regenboog !
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Algemene informatie
Rapporten en oudergesprekken
Het is voor het team een intensieve periode geweest daarom hebben we besloten om het
rapport pas vrijdag 5 maartmee te geven.
De oudergesprekken zullen daarna plaatsvinden op maandag 8 maart en donderdag 12
maart. We kunnen het rapport niet volledig invullen maar we vinden dat de kinderen zeker
een rapport hebben verdiend. De CITO resultaten zullen we later met u delen wanneer deze
zijn afgenomen.

Studiedag vrijdag 19 februari
Op vrijdag 19 februari staat er een studiedag op onze
jaarkalender.
Deze studiedag gaat gewoon door.
Er is deze dag geen opvang voor kinderen.

Enquête voedingsbeleid komt eraan !
We zijn het niet vergeten…. aan het begin van het schooljaar zijn we
gestart met waterdagen (di-do) en een voedingsbeleid.
Zoals beloofd willen we uw mening hierover horen.
Volgende maand sturen we u daarvoor een enquête.

Luizencontrole
Het blijft belangrijk om uw kind(eren) regelmatig te controleren op luizen en neten. Ook al
komt uw kind in deze periode van thuisonderwijs waarschijnlijk minder in contact met andere
kinderen, een controle elke paar weken is zeker aan te raden!
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de
hoofdluis (neten). Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden en vertel
directe contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school,
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij
kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn
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moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken
elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Link naar een instructiefilmpje: (iets naar beneden scrollen voor het filmpje)
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Aanmelding nieuwe leerlingen
We willen u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind dan zo snel
mogelijk in te  schrijven. Alvast bedankt !

Vanuit de medezeggenschapsraad
Hoewel wij als ouders in de MR bij het hek veel horen over wat u
bezighoudt, kunt u zaken die u bespreekbaar wilt maken ook bij ons indienen.
Willem-Peter Ridder ( Voorzitter)
Ilona van Blijderveen
Jeffrey Veldboer
We zijn op zoek naar een nieuw ouderlid in de mr. Vindt u het leuk om mee te denken over
beleidszaken in onze school, dan is dit misschien wel iets voor u. Wilt u meer weten, dan
kunt u contact opnemen met één van de huidige leden,

Onderwijs
We zijn in afwachting van basisschool protocol om ons onderwijs veilig vorm te geven.
Vrijdag hopen we u hierover te informeren.

BasisBuren

Versterk jij onze OPR?
Vind jij passend onderwijs ook belangrijk én wil je erover meepraten en beslissen in je eigen
regio? Meld je dan aan voor de OPR. Er zijn twee vacatures, één in de regio Tiel en één in de regio
Neder Betuwe. Staat jouw regio er niet bij, maar ben je wel geïnteresseerd? Meld je dan ook aan,
wij nemen sowieso contact op.
De OndersteuningsPlanRaad (OPR) vormt het wettelijk orgaan van het samenwerkingsverband voor
de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel én ouders. De raad adviseert gevraagd
en ongevraagd het BePO (Betuws Passend Onderwijs) bestuur over alle aangelegenheden die
samenhangen met het geldende ondersteuningsplan en het jaarprogramma. De raad heeft taken
op het gebied van planning & control.
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Alle kinderen krijgen tijdig, zo thuisnabij mogelijk de juiste onderwijsondersteuning die zij nodig
hebben. Vanuit dit vertrekpunt hebben de schoolbesturen uit het primair en speciaal onderwijs in
de Betuwe de handen ineengeslagen. Zij hebben dit gedaan om er nog beter voor te kunnen zorgen
dat elke leerplichtige leerling die basisonderwijs hoort te volgen de onderwijsondersteuning krijgt
die nodig is om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. Schoolbesturen en scholen vullen
elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere
ondersteuningsmogelijkheden voor de leerplichtige leerling in de regio.
Vind jij het ook belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zij verdienen? Versterk ons
en denk, praat en beslis mee in de OPR van BePO. Meld je aan via Ans van den Hoogen:
a.vandenhoogen@swvbepo.nl. Kijk voor meer informatie over BePO op www.swvbepo.nl.
Met vriendelijke groet,
Loes Floor
Voorzitter OPR

Nieuwsflits BasisBuren
Goed onderwijs, goede communicatie
De NieuwsFlits is een interactief magazine voor personeel van BasisBuren maar kan ook
door ouders/verzorgers en andere belangstellenden gevolgd worden. Hieronder vindt u een
archief met de reeds verschenen edities. Klik op de link:
https://basisburen.nl/e-zines/

Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Heeft u een naar gevoel, een suggestie of een opmerking laat het ons zo snel mogelijk
weten.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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