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DE REGENBOOG
Schooljaar 2020-2021

En Nu..

De kinderen gaan alweer drie weken gewoon school.
We kunnen ons voorstellen dat het ook voor u thuis fijn is dat
de kinderen weer naar school zijn geweest en u thuis niet
bezig hoefde te zijn met geven en begeleiden van
thuisonderwijs. Het weer is lenteachtig geworden in de
vakantieweek. Dit zorgt weer voor wat extra vitamine D en een
positieve flow in deze corona tijd waarin we echt nog even
moeten volhouden.

Kalender- Maart
In de week van 8 maart vinden de oudergesprekken plaats via Meet of telefonisch.
Inloopmomenten in de maand maart, we zullen u via de Parro app op de hoogte houden van
onze activiteiten.
Maandag 22 maart t/m 26 maart De week tegen pesten !

Nieuwe leerlingen

Wiktoria start maandag 8 maart voor het eerst in groep 1-2.
Welkom op de Regenboog !
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Algemene informatie

Begintijd 8.20 uur

Vanaf volgende maandag 8 maart mogen alle kinderen weer om 8.20 uur het schoolplein
op om naar de juiste ingang te lopen.
(de kinderen lopen dan direct door naar de tegel/ rij waar hun leerkracht staat). Voor die tijd
mogen de kinderen nog niet het plein op.

Kinderen mogen namelijk voor- en na schooltijd niet op het schoolplein spelen, vanwege de
maatregelen. Op school zijn we verplicht de groepen apart te houden.
We hebben meerdere e-mails ontvangen over de verschillende schooltijden van
broertjes/zusjes vandaar deze stap om terug te gaan naar dezelfde schooltijden. Ook
ervaren we dat de groepen van 8.15 uur vaak niet compleet zijn om goed te kunnen starten.
Gelukkig hebben we 3 ingangen en durven we deze stap nu veilig te maken.

Ingangen Regenboog:

● 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

● Plein ingang:

● Groep 5 : 8.20 uur tot 14.05 uur

● Groep 6-7 : 8.20 uur tot 14.00 uur

● Gr. 7-8: 8.20 uur tot 14.05 uur

Eindtijd 14.00/14.05 uur

De groepen zullen het gebouw verlaten via de aangegeven ingang. De leerkrachten van
groep 5 t/m 8 houden zelf in de gaten of de groep veilig naar buiten kan gaan om 14.00 uur.
Er kunnen dus enkele minuten tussen zitten.

1,5 meter bij het schoolhek

Alle kinderen komen om 14.00/14.05 uur naar buiten en zullen direct het schoolplein
verlaten.

We willen u vragen om bij het schoolhek minimaal 1,5 meter afstand te houden omdat er nu
misschien meer ouders zullen staan.

Enquête voedingsbeleid komt eraan !
We hebben het format bijna klaar. Via Parro ontvangt u volgende week de link.
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Vakantie rooster 2021-2022

Herfstvakantie 18-10 t/m 22-10
Kerstvakantie 24-12 t/m 7-1
Voorjaarsvakantie 28-2 t/m 4-3
Goede vrijdag/Pasen 15-4 t/m 18-4
Meivakantie 25-4 t/m 6-5
Hemelvaart 26-5 en 27-5
Pinksteren 6-7
Zomervakantie 11-7 t/m 18-8
Studiedag BasisBuren 7-6

Onderwijs

1e Rapport
Vandaag krijgen alle kinderen het 1e rapport van dit schooljaar.
In het rapport hebben we een extra bijlage toegevoegd
Thuisonderwijs. Deze bijlage hebben de kinderen zelf ingevuld.
Onderaan het thuisonderwijs rapport is een vak opengelaten
dat u zelf, als ouders, kan invullen. Geef uw kind(eren) een mooi compliment want dat
hebben ze verdiend !

CITO
We zijn gestart met het afnemen van CITO toetsen.
Zodra we de resultaten compleet hebben zullen we deze met u delen.

Week tegen pesten maandag 22 maart t/m
vrijdag 26 maart

In de week van maandag 22 maart geven we in de klassen
extra lessen over pestgedrag.

De afgelopen periode hebben gemerkt dat hier behoefte aan is.
Naast onze PBS sociaal- veiligheidslessen.
Bijv. stop-loop-praat is een actie die we de kinderen aanleren
om weg te gaan bij ruzie/woordenwisseling.
We hebben een aantal extra lessen aangeschaft en we gebruiken de onderstaande link voor
aanvullende materialen.https://www.weektegenpesten.com/lesmateriaal-samen-aan-zet/
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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.

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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