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Schooljaar 2021-2022

Respect ...

In de Week van Respect richten wij ons op de
kinderen; de generatie van de toekomst. Want wat
zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee.
Respectvol samenleven begint bij ons op school.
Iedere dag zetten leerkrachten zich in om kinderen
respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee
te geven. Deze week gaan we daarmee extra aan
de slag !

Kalender november/december
Dinsdag 2 november Ontruimingsoefening
Maandag 8 t/m 12 november Week van respect!
Maandag 15 november GGD-spreekuur op de Sterappel in Lienden
Donderdag 18 november NIO groep 8
Dinsdag 30 november Open PBS-lessen, inschrijven via de Parro agenda
Donderdag 2 december Open PBS-lessen, inschrijven via de Parro agenda
Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest
Maandag 6 december Studiedag, kinderen vrij
Donderdag 9 december GGD-spreekuur op de Sterappel in Lienden
Donderdag 23 december Kerstviering
Vrijdag 24 december Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Algemene informatie

Inloop nieuwe klas!
De inloop in de nieuwe klas was een groot succes. Fijn dat u weer binnen mag komen in de
school. Als team ervaren we dit weer als ‘normaal’.
In de maand november staan de open PBS-lessen op de jaarkalender. Bent u ook
nieuwsgierig naar een PBS-les schrijf u dan in !
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Pleinwacht
In de vorige nieuwsbrief van oktober hebben we u geïnformeerd over de pleinwacht van
Brood & Spelen. Voor de herfstvakantie hebben we helaas gehoord dat Brood & Spelen
onze pleinwacht niet kan verzorgen, omdat er geen mensen beschikbaar zijn. Heel jammer !
We hebben gelukkig wel een andere oplossing gevonden. Via de SKLM hebben we Meester
Hilbert kunnen vragen om pleinwacht te lopen van ma t/m vrij. Daarbij loopt er altijd een
leerkracht of onderwijsassistent mee en op dinsdag een ouder vanuit ons ouderteam.
We zijn blij met deze oplossing: zo heeft iedere leerkracht toch 20 minuten pauze tijdens de
lunch en is er tegelijkertijd toezicht op de kinderen.

Batterijen inleveren op school !

Bij maar liefst 5000 basisscholen staan inzamelmeubels van Stibat. Nu ook bij ons op de
Regenboog;  je kunt lege batterijen dus nu bij ons inleveren.

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