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DE REGENBOOG

Schooljaar 2021-2022

We gaan beginnen..

Het schooljaar is weer gestart. We ervaren rust in de groepen en
merken dat de kinderen en leerkrachten al weer snel aan het
schoolritme zijn gewend. We hopen dat dit ook voor u en uw
kind(eren) thuis geldt!

We vinden het belangrijk om samen met u als ouder(s) er een
succesvol en leerzaam schooljaar van te kunnen maken voor uw
kind(eren)

Kalender
Maandag 30 augustus Start van het schooljaar!
Maandag 13-14-15 september Kamp groep 8
Maandag 20 september t/m 24 september Doelen Gesprekken (vanaf groep 5)
Maandag 27 september Week tegen pesten !
Maandag 27 september Ouderklankbord 8.30 uur t/m 9.30 uur

Nieuwe leerlingen
Maandag 31 augustus zijn Evi, Lois, Noa en Mila gestart in groep 1. Wat een spannende
dag, we wensen jullie veel plezier en een leerzame tijd op De
Regenboog.

Algemene informatie

Opening schooljaar
Na 6 weken is het tijd om weer aan het werk te gaan op school.
We zijn allemaal het nieuwe schooljaar in gesprongen.
Letterlijk zo over de drempel :)
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Ouderklankbord, zin in koffie ?
Voor maandag 27 september staat er een ouderklankbord
op de jaarkalender.
Heeft u zin en tijd om hier aan deel te nemen laat het dan
even weten via een e-mail.
We bespreken allerlei onderwerpen en misschien wilt u
zelf een onderwerp inbrengen: alles kan.
Geef je op bij de directeur of kom om 8.30 uur naar boven
naar de directiekamer.

Godsdienst
Vanaf dinsdag 7 september komt Juf Miranda weer godsdienstles geven in groep 5 t/m 8.
Wilt u dat uw kind hier niet aan deel neemt, laat het de leerkracht weten.

PBS
De gouden weken
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil je als leerkracht de groep beter leren kennen en
daarnaast bouwen aan een veilig klimaat. Deze weken van groepsvorming tot aan de
herfstvakantie noemen we de ‘Gouden weken’. Naast alle PBS- en Kwinkl essen gebruiken
we de komende weken allerlei energizers en andere leuke werkvormen om elkaar beter te
leren kennen.

Personeel
Welkom Juf Naomi en Juf Marieke op de Regenboog !

Juf Marieke groep 3-5
Mijn naam is Marieke Lefeber en ik ben 38 jaar oud. Ik woon

met mijn man en twee zoons van 7 en 4 in Beusichem. Ik heb

jarenlang in de museumwereld gewerkt, maar het onderwijs

begon mij steeds meer te trekken. Ik vind het erg leuk om

kinderen op verschillende vlakken te mogen begeleiden in hun

ontwikkeling. Komend jaar ga ik op De Regenboog aan de slag

in groep 3/5; ik verheug me hier erg op!

In mijn vrije tijd zit ik graag op de (race)fiets, lees ik een boek,

of maak ik muziek.

Tot ziens!

Marieke Lefeber
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Juf Naomi groep 4
ik ben Naomi, de nieuwe juf van groep 4. Ik woon in Arnhem
met mijn vriend en vier konijntjes. Naast lesgeven ben ik dol op
kamerplanten, kaas en kringloopjes. Tot op het schoolplein (:

OC en MR
De start vergadering zal donderdag 23 september om 20.00
uur plaatsvinden.

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