NIEUWSBRIEF maart 2022
DE REGENBOOG
Schooljaar 2021-2022
Lente…
De lente is in aantocht !
De krokussen staan in bloei en de zon schijnt de afgelopen dagen volop. Via de media
worden we op de hoogte gehouden over de zorgelijke situatie in de Oekraïne. Het
wereldnieuws houdt ons allemaal bezig; ook de kinderen op de Regenboog. In de groepen
geven we hier gepast aandacht aan.

Kalender maart
Maandag 21 maart t/m 25 maart de week van de Lentekriebels
Maandag 21 maart t/m 25 maart de week van het Leesplezier
Maandag 21 maart t/m 25 maart inloop in groep 1-2 van 8.30 uur t/m 9.00 uur ( alle dagen)
Dinsdag 22 maart Inloop in groep 3-5 en groep 4 van 13.30 uur t/m 14.00 uur
Donderdag 24 maart in groep 6-7 en 7-8 13.30 uur t/m 14.00 uur

Algemene informatie
Inloopmomenten
In maart staan er verschillende inloopmomenten op de kalender.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de
klassen. U kunt zich inschrijven via de Parro app voor de inloop
van groep 1-2.

Week van de lentekriebels 21 maart t/m 25 maart
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en
basisonderwijs. We geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
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Thema 2022: je lijf is van jou !
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is
van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over
het vragen en geven van toestemming, oftewel consent. Bekijk

hier de themapagina van de Week van de Lentekriebels 2022 - Je lijf is van jou

Leesplezier
We weten allemaal hoe belangrijk
leesplezier is. Maar hoe krijg je kinderen
zover dat ze dat zelf ervaren? Goed nieuws!
Binnenkort start de Week van het
Leesplezier: van 21 t/m 25 maart. De
Regenboog doet hier ook aan mee. Elke dag
lezen we 15 minuten extra.
https://www.zwijsen.nl/in/week-van-het-leesplezier/

Personeel - corona op de Regenboog
Op de Regenboog zijn er op dit moment drie leerkrachten
besmet met corona. Gelukkig kunnen we de vervanging
opvangen met ons team. Super bedankt juffen !!
We ervaren dat er voor de kleuters en de middenbouw soms
wel een invaller beschikbaar is maar voor de bovenbouw juist niet. Dit komt omdat er minder
bovenbouw leerkrachten zijn in de invalpool van Ippon. Komende periode kan het dus
voorkomen dat we helaas een groep vrij moeten geven of direct over gaan op
thuisonderwijs. We doen er alles aan om dit te voorkomen maar helaas hebben we niet alles
in de hand.

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