NIEUWSBRIEF juli 2021
DE REGENBOOG
Schooljaar 2020-2021
En Nu..
Een bewogen jaar op de Regenboog. Aankomende week
sluiten we het schooljaar af.
Tijd voor vakantie, rust en even niks moeten voor de kinderen
en het team.
We zien u weer op maandag 30 augustus!

Kalender juli
Vrijdag 9 juli Eindfeest
Dinsdag 13 juli Doorschuifmiddag nieuwe groep
Woensdag 14 juli afscheid groep 8 om 14.00 uur en 19.00 uur
Donderdag 15 juli Laatste schooldag
Vrijdag 16 juli Kinderen vrij!
Zomervakantie

Vakantierooster en studiedagen 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 6-6
Zomervakantie 11-7 t/m 19-8
Studiedagen

●
●
●
●
●
●
●

Maandag 25 oktober 2021 Cluster studiedag met de Meent en de Sterappel
Maandag 6 december 2021
Maandag 21 februari 2022
Woensdag 25 mei 2022 Cluster studiedag met de Meent en de Sterappel
Dinsdag 7 juni 2022 Basisburen
Vrijdag 1 juli 2022
Vrijdag 8 juli 2022 laatste schooldag

De jaarkalender volgt in de eerste week van september.

Algemene informatie

Formatie 2021-2022
Toelichting wijziging in de formatie
Het formatieplaatje van de Regenboog is onverwacht gewijzigd.
In de bovenbouw is er een onverwachte wijziging. Juf Kim heeft de lerarenbeurs toegekend gekregen.
Dit houdt in dat juf Kim weer gaat studeren en daardoor minder gaat werken. Ze zal komend jaar nog
maar 1 dag op de Regenboog werkzaam zijn. Dit gaat de woensdag in groep 7/8 worden. Daarnaast
gaat ze gedeeltelijk de invalpool in. Deze beurs hadden we niet meer verwacht vandaar de eerste
formatie opzet. Een mooie kans voor juf Kim. Om de rust te behouden in de bovenbouw hebben we
juf Margreeth gevraagd om op maandag en dinsdag les te gaan geven in groep 6-7. Juf Margreeth en
Juf Marissa werken nu ook samen in groep 6-7 door dit voort te zetten behouden we bekende
gezichten in de bovenbouw.

Voor de middenbouw hebben we een geschikte jonge leerkracht hebben gevonden om ons team te
komen versterken. Juf Naomi van Soest gaat na de vakantie fulltime starten in groep 4. Als startende
leerkracht is het fijn om een enkele groep les te geven. Waardoor juf Saskia Fischer in groep 3-5 zal
gaan lesgeven samen met juf Judith. Dit duo werkt nu ook samen in groep 3-4 en het is fijn om dit ook
voort te zetten.

Leerkrachten
Groep 1-2

Juf Ali ma-di

Juf Hanneke woe-do-vrij

Groep 3-5

Juf Saskia ma-di-woe
Brenda komt in januari
terug.

Juf Judith do-vrij

Groep 4

Juf Naomi ma t/m vrij

Groep 6-7

Juf Margreeth

Juf Marissa woe-do-vrij

Groep 7-8

Juf Marjan ma-di-do-vrij

Juf Kim woe

Heeft u nog vragen dan horen we het graag !
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Voeding op de Regenboog
We willen graag met u de uitslag van de enquête delen :
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Met de informatie vanuit de enquête en de ouderteam bijeenkomsten hebben we ons
voedingsbeleid deels aangepast. In september besteden we hier in de klassen
aandacht aan en delen we een voedingsfolder met u.
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Pleinwacht gezocht ?!
Voor volgend schooljaar zijn we weer op zoek
naar ouders die ons willen helpen bij het lopen
van pleinwacht. Graag aanmelden bij
annemarie.looijenga@basisburen.nl

Nieuwe MR-leden
Willem Peter Ridder en Ilona Blijderveen stoppen eind van dit schooljaar als lid van de
MR(oudergeleding). Op de oproep in de Nieuwsbrief hebben twee enthousiaste ouders zich
gemeld namelijk Annette Merkens en Caroline van der Marel. Zij zullen de komende
schooljaren de ouders vertegenwoordigen in de MR. Wij wensen hen veel succes.

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!

Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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