NIEUWSBRIEF januari 2022
DE REGENBOOG
Schooljaar 2021-2022
Nieuwjaar ...
Een nieuw jaar! Fijn om maandag 10 januari bijna alle kinderen
weer fysiek op school te zien.Het blijft een intensieve tijd in de
maatschappij. Als team gaan we komende periode weer positief
aan de slag. De kerstvakantie heeft ons goed gedaan.

Kalender januari
Maandag 10 januari eerste schooldag van 2022
Dinsdag 18 januari Ouderklankbord online, meld je aan !
Maandag 17 januari Afname CITO-toetsen start deze week
Woensdag 26 januari t/m 5 februari start van de nationale voorleesdagen

Nieuwe leerlingen
Maandag 10 januari zijn Finn, Senna, Tom, Niels en Luke gestart in
groep 1. Wat een spannende dag! We wensen jullie veel plezier en
een leerzame tijd op De Regenboog.

Algemene informatie
Kleutergroep
Goed nieuws!
Op dit moment telt de kleutergroep 34 kinderen. Na de kerstvakantie zijn er 5 nieuwe
kleuters bijgekomen en in februari/maart/april verwachten we nog een aantal kinderen.
Ontzettend fijn natuurlijk dat onze school groeit.
Na overleg met onze directeur-bestuurder Krista van Vreeswijk hebben we besloten de
kinderen van groep 1-2 per 1 februari te gaan verdelen over twee groepen. We hopen zo op
meer rust in de groep en individuele aandacht.
Juf Ali, juf Hanneke en juf Ineke blijven samen de groepen draaien met op woensdag de
hulp van Juf Brenda erbij.
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Proost op 2022
Maandag 10 januari hebben we met elkaar een toost
uitgebracht op het nieuwe jaar !

PBS- Zilveren weken
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De
eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden
Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een
fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer.
De kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Na de
kerstvakantie kan met name de fase van storming weer zorgen voor
onrust in de groep: je bent dan met de klas in de Zilveren Weken
beland. Dit is een goed moment om weer extra aandacht te besteden
aan de sfeer in de klas.

Ouderklankbord
Voor dinsdag 18 januari staat er een ouderklankbord op de jaarkalender van 20.00-21.00
uur. Deze bijeenkomst is online.
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!

Nationale voorleesdagen

Woensdag 26 januari starten de nationale voorleesdagen. Doelstelling van deze jaarlijkse
campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Op de website staan ontzettend leuke ideeën en activiteiten. In deze periode besteden we
extra aandacht aan. lezen en onze leescoach Anne Dee komt een leuke les geven in de
groep.
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/
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Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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