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Herfst..

De blaadjes vallen alweer van de bomen. De
kinderboekenweek Gi-Ga-Groen is van start gegaan.
De dag van leraar…. alles komt weer voorbij en de dagen
worden weer iets korter.

Kalender oktober
Maandag 5 oktober t/m 14 oktober Kinderboekenweek
Woensdag 19 oktober inloop nieuwe klas 13.30-14.00 uur
Donderdag 20 oktober inloop nieuwe klas 8.30-9.00 uur groep 1 tot en met 5
Donderdag 20 oktober NIO-toets groep 8 leerlingen
Donderdag 20 oktober presentaties Naut en Brandaan groep 6,7 en 8
Donderdag 20 oktober Ouderavond groep 8
Maandag 24 okt t/m 28 okt Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag kinderen vrij
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Algemene informatie

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
Woensdag 5 oktober hebben met elkaar de
kinderboekenweek geopend.
We hebben genoten van de dans van de
bovenbouw dames. Dank je wel !

Pleinwacht op vrijdag
Meester Hilbert loopt samen met een leerkracht of onderwijsassistent pleinwacht van
maandag t/m donderdag van 12.00-12.40 uur.
Voor de vrijdag zijn we dringend op zoek naar pleinwacht hulp?
U zou bijvoorbeeld 1x in de maand pleinwacht kunnen lopen.
Als meerdere ouders zich opgeven zijn we enorm geholpen.

Personeel vervanging leerkrachten
De herfst is begonnen en de eerste leerkrachten en kinderen met Corona worden
weer gemeld.
Helaas is het zo dat wij te maken hebben met te weinig beschikbare leerkrachten in
geval van ziekte. Wanneer een leerkracht ziek is wordt er direct gezocht naar
vervanging via Ippon en intern. We doen ons uiterste best zieke collega's te
vervangen maar het komt dus voor dat we een groep vrij moeten geven.
Reminder :
Houdt u alstublieft Parro tussen 7.00-8.00 uur extra goed in de gaten.

OC Sint actie
De Sint actie is van start gegaan. Fijn dat er al zoveel wordt verkocht !
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Bezoek en contact met CLV
Voor kinderen uit groep 7 en 8 is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen bij
het CLV in Veenendaal. Dit kunt u vanaf nu doen via de website van het CLV.

Wist u dat …er op de Regenboog
Speelgoed containers zijn
Dansles wordt gegeven door juf Marika
In bovenbouw wordt gewerkt met de methode Wereldoriëntatie Naut/Brandaan
Een fanatiek PBS kids team is. Elke dag staan ze op de trap fiches uit te delen.
Heel fanatiek basketbal wordt gespeeld in de pauze

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