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Samen..
Er gebeurt veel in de wereld en dat houdt ons allemaal bezig.
Dagelijks zien we in de media allerlei nieuws items waar we ons
zorgen over maken. Op school houden we ons vooral bezig met
de wereld om ons heen, onze vierkante meter waar we invloed
op hebben. Met de feestdagen in het vooruitzicht kijken we uit
naar het ‘samen’ zijn en even al onze zorgen vergeten. Het
Sinterklaasfeest en de Kerstviering zijn momenten die we
koesteren en waar de leerkrachten en de kinderen echt naar
uitkijken. We wensen u fijne feestdagen toe !

Kalender december
Maandag 5 december Sinterklaas
Woensdag 21 december ‘foute’ kersttruiendag of haarband, iets grappig
Donderdag 22 december Kerstviering en Oudercafe 17.00 uur t/m 18.00 uur
Kerstvakantie maandag 26 december t/m 6 januari
Maandag 9 januari Eerste schooldag 2023

Nieuwe kinderen
In de kleutergroepen zijn Fenne, Doris en Chelsey gestart in groep 1.
Wat een spannend moment, we wensen jullie veel plezier en een
leerzame tijd op De Regenboog.
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Algemene informatie

Informatie informele ondersteuning

Is bij jou de vakantie soms ook best pittig met alle kinderen thuis? Of vraag je je soms af hoe je met
bepaalde situaties om moet gaan rondom de kids? Voel je je soms eenzaam? Heb je moeite met alle
ballen hoog te houden?

Herken je hier iets van? Wist jij dat er in de gemeente Buren twee mooie projecten zijn waarbij
ouders andere ouders een steuntje in de rug kunnen bieden? We vertellen je er graag meer over.

Alle ouders zitten wel eens in een periode waarbij het even stroef gaat. Er ligt veel op je bord en je
kunt wel een wat extra steun gebruiken. Denk dan eens aan Buurtgezinnen of
Humanitas.

Bij Buurtgezinnen wordt er een steungezin in de buurt gezocht waar jouw
kind(eren) bijvoorbeeld een middag in de week mag gaan spelen of een
weekend in de maand mag gaan logeren. Op die manier wordt jij even ontlast
en heeft jouw kindje een fijne tijd. Er wordt goed gekeken naar wat jij en jouw
kind nodig heeft. Jij hebt hierdoor even je handen vrij, of juist tijd om wat
extra aandacht te geven aan je andere kindje(s).

Bij Humanitas Rivierenland koppelen we met Home-Start en Match jongerenmaatje een
ervaringsdeskundige  vrijwilliger aan jou of je kind. De vrijwilliger komt wekelijks bij je thuis voor een
luisterend oor, praktische hulp, samen erop uit,  of kijkt met je mee naar de
(opvoed)vragen die je hebt en deelt ervaringen of tips.  Elke vraag is anders, we
luisteren goed wat bij jou past. Zo krijg jij tijdelijk dat steuntje in de rug wat je
nodig hebt.
Kan jouw kind wat hulp gebruiken bij de taalontwikkeling? Dan kun je jouw gezin
aanmelden voor Het VoorleesProject. De voorleesvrijwilliger komt wekelijks bij
jullie thuis langs met een tas met boeken en spelletjes. Leuk en leerzaam, voor je
kind en voor jou zelf.

Deze projecten zijn er voor jou! Er hoeven heus geen hele grote problemen aan de hand te zijn in
jouw gezin om hiervoor in aanmerking te komen. Weet dat er andere (groot)ouders zijn bij jou in de
buurt, die jou graag dat extra steuntje willen bieden. Neem voor meer informatie gerust eens contact
op met Lieke van Buurtgezinnen (lieke@buurtgezinnen.nl of 06-10812552) of met Ingrid van
Humanitas (i.veerman@humanitas.nl of 06-23366159)

https://www.home-start.nl/

https://www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland/

https://www.buurtgezinnen.nl/

Wil je juist steun bieden?

Neem dan ook gerust met deze dames op, zij vertellen jullie er graag meer over.
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Open PBS lessen
Tijdens de open PBS lessen deze week waren in alle groepen ouders om een PBS of Kwink
les bij te wonen. We hopen dat u het leerzaam vond.

Kerstviering
Donderdag 22 december vieren we kerst met de kinderen tijdens een kerstdiner van 17.00
uur tot 18.00 uur in de groepen. Dit jaar zal er ook weer een
ouder cafe zijn in de kleutergymzaal. Tegen een kleine
vergoeding kunt u, als ouders, gezellig blijven eten op school.
U krijgt hier nog informatie over.

Luizen pluizen
De luizen pluizen moeders zijn op zoek naar versterking. Meld je aan bij de directeur.
We willen u vragen om aan de leerkracht door te geven als uw kind (deren) luizen heeft. Dan
kunnen andere ouders ook alert zijn. Dit voorkomt een grote uitbraak.
In de onderstaande link staat informatie over het behandelen van luizen.
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Personeel

Baby nieuws

Juf Marissa is woensdag 30 november bevallen van een
prachtige dochter. Meester Kevin en juf Marissa zijn de
trotse ouders van Nomea Timmer.
Alles gaat gelukkig goed met moeder en dochter.
We wensen juf Marissa een fijn zwangerschapsverlof
toe.

Juf Aimee groep 3-4 en Plusgroep

Deze week is Juf Aimee Vinke uit Nijmegen gestart in groep 3-4 en het
het lesgeven van de Plusgroep ter vervanging van juf Marissa.
Welkom op de Regenboog!
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Wist u dat …er op de Regenboog
Maandag 5 december gelijk de kerstboom wordt neergezet
Sinterklaas alle groepen in de grote gymzaal zal ontvangen
De juffen vieren ook Sinterklaas met elkaar
Veel wordt voorgelezen door de leerkrachten
Hard wordt gewerkt door alle kinderen, super goed

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