NIEUWSBRIEF oktober 2021
DE REGENBOOG
Schooljaar 2021-2022
De herfst...
De afgelopen weken hebben we nog kunnen
genieten van de zon. Heerlijk om lekker buiten te
spelen voor de kinderen. We zitten allemaal weer
in het schoolritme. Na twee onrustige weken met
corona perikelen op de Regenboog lijkt dit nu
voorbij!

Kalender
Dinsdag 5 oktober Start van de kinderboekenweek!
Maandag 11 oktober Ouderklankbord 8.30 uur t/m 9.30 uur
Donderdag 14 oktober Ouderklankbord 8.30 uur t/m 9.30 uur
Maandag 11 t/m 15 oktober Inloop nieuwe klas!
Maandag 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
Maandag 25 oktober Studiedag, kinderen vrij

Nieuwe kinderen
Maandag 11 oktober zal Femke Gaasbeek starten in groep 1.
Wat een spannende dag, we wensen haar veel plezier en een
leerzame tijd op De Regenboog.

Start kinderboekenweek
Dinsdag 5 oktober hadden we een gezellige opening van de
Kinderboekenweek met als thema beroepen: Worden wat ik wil.
De kinderen uit groep 7 en 8 hadden een dansje ingestudeerd en
gaven een swingend optreden!
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Alle juffen hadden speciaal voor deze gelegenheid even voor een ander beroep gekozen.
De kinderen mochten later in de klas vertellen welke beroepen ze gezien hadden.
Tot de herfstvakantie zullen we veel aandacht besteden aan het promoten van boeken en
het leesplezier door middel van leuke lesactiviteiten.

Algemene informatie
Inloop nieuwe klas!
Volgende week staat de inloop in de nieuwe klas op de kalender.
Fijn dat u weer gewoon binnen mag komen!
We willen dit graag organiseren via Parro.
U kunt zich inschrijven via de Parro app wanneer u wilt komen kijken.

Ouderklankbord, zin in koffie?
Voor maandag 11 oktober en donderdag 14 oktober 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.

Terugblik Week tegen pesten 2021
In alle opzichten was de Week Tegen Pesten 2021 een succesvolle
week waar we met trots op terugkijken. Zo is het openingsfilmpje
ruim 14.000 keer bekeken. Op de Regenboog hebben we hier ook
de hele week aan meegedaan. Op de onderstaande website staat
het openingsfilmpje.

https://www.weektegenpesten.com/
Pleinwacht
Na de herfstvakantie zal Brood & Spelen onze
pleinwacht gaan verzorgen op woe-do-vrij. Zij
zoeken nog vrijwilligers. Mocht u interesse in
hebben neem dan contact op via het nummer op
de poster.
Op maandag en dinsdag blijven we zelf
pleinwacht lopen met ondersteuning van ons
ouderteam.
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Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463

Bijlage

Buurtbewoners gezocht voor Gemeenten
Samen Gezond! ✓ Bent u 18+?
✓ Woont u in Druten, Wijchen, Beuningen, Buren of
Neder-Betuwe? ✓ Wilt u helpen om uw buurt of
gemeente gezonder te maken?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Binnen het project Gemeenten Samen Gezond gaan wij in de gemeenten
Druten, Wijchen, Beuningen, Buren en Neder-Betuwe de komende vier jaar
de overgewicht aanpak versterken.
Wij zijn benieuwd naar hoe u uw buurt of gemeente ervaart en wat naar
uw mening beter zou kunnen als het om gezondheid gaat. Bijvoorbeeld: in
hoeverre voelt u zich door uw buurt uitgenodigd om te bewegen, gezond
te eten of elkaar te ontmoeten? Hoe zouden buurtbewoners elkaar
kunnen helpen om meer te bewegen en/of gezonder te eten?

Wat kunt u doen?
Meer dan u denkt! Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden, nodigen we u uit:
• Praat mee. U kunt meedoen aan een interview en/of een vragenlijst
invullen over uw omgeving. Of door lid te worden van de
inwonerraad (1x per jaar). De inwonerraad geeft tips over hoe dit
project nog meer zou kunnen betekenen voor inwoners.
• Beslis mee. Deel uw mening en ervaringen, geef tips en beslis mee
over hoe we samen stap voor stap uw buurt gezonder kunnen
maken. Dat gebeurt in een leerkring (2x per jaar).
• Onderzoek mee. Ga als co-onderzoeker samen met ons in gesprek
met andere buurtbewoners om te luisteren naar hun meningen
en ervaringen.
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Wat bieden wij?
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw hulp.
Er is goede begeleiding en u staat volop in contact
met andere buurtbewoners. Ook bieden we de
mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een
leerkring training.
Uw mening en hulp is voor ons heel belangrijk.
Zonder inwoners lukt het ons niet om Samen
Gezond te worden in uw buurt of gemeente!

Interesse of meer informatie?
Mail of Bel Maud ter Bogt via mterbogt@ggdgelderlandzuid.nl of 06-23

87 41 78.
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