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DE REGENBOOG

Schooljaar 2022-2023

Nieuw schooljaar..

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. We hopen dat uw
zoon of dochter een goede start heeft gemaakt.
In de groepen starten we met “de gouden” weken, elkaar leren
kennen gericht op de groepsvorming. We vinden het belangrijk dat
ieder kind met plezier naar school gaat.
We wensen u en de kinderen een mooi schooljaar toe!

Kalender september
Maandag 5 sept t/m 7 sept Kamp groep 8
Maandag 12 september deze week doelengesprekken, vanaf groep 5 met ouders en kind.
Maandag 12 september ontvangt u de informatiebrief van de groep
Donderdag 15 september start MR en OC 20.00 uur op school.
Maandag 26 sept t/m 30 sept Week tegen pesten !

Nieuwe leerlingen
Maandag 31 augustus zijn Chris, Laure, Aram, Esmee, Ryan gestart in groep 1. Wat een
spannende dag, we wensen jullie veel plezier en een leerzame tijd op De Regenboog.
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Algemene informatie

Godsdienst
Vanaf dinsdag 6 september komt Juf Miranda weer godsdienstles geven in groep 5 t/m 8.
Wilt u dat uw kind hier niet aan deel neemt, laat het de leerkracht weten via een Parro
bericht.

PBS
De gouden weken
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil je als leerkracht de groep beter leren kennen en
daarnaast bouwen aan een veilig klimaat. Deze weken van groepsvorming tot aan de
herfstvakantie noemen we de ‘Gouden weken’. Naast alle PBS- en Kwinklessen gebruiken
we de komende weken allerlei energizers en andere leuke werkvormen om elkaar beter te
leren kennen.

GGD spreekuur op de Sterappel
Heeft u vragen/twijfels over uw kind(eren) dan zijn de onderstaande spreekuren hiervoor
bedoeld. Heeft u behoefte aan overleg of doorverwijzing dan kunt u hier altijd naar toe gaan.

Schoolarts: Veerle Depickere
Maandag 12 september
Maandag 21 november
Maandag 6 februari
Maandag 22 mei
Het gaat om spreekuren van 8.30u-14u.

Schoolverpleegkundige: Amanda van de Zee
Maandag 10 oktober
Maandag 12 december
Maandag 13 maart
Maandag 12 juni
Het gaat ook om spreekuren van 8.30u-14u.

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.
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Personeel
Welkom Juf Ilse op de Regenboog !

IB-er op de Regenboog
In de formatiebrief voor de zomervakantie hebben we aangekondigd dat Anneke Spoon de
nieuwe intern begeleider van de Regenboog zou worden. Echter binnen BasisBuren heeft er
een wisseling plaatsgevonden door ziekte. Vanaf aankomende week neemt Cora den
Ambtman de functie van IB-er over van Marleen Driessen.

OC Sint actie
Vorige schooljaar hebben we een grote Sint lekkernijen actie gehouden.
Dit was een groot succes dus we gaan het dit jaar weer doen.
U kunt dan allerlei Sint lekkernijen bestellen van chocolade tot speculaaspop en mooie
pakketten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen week heeft u de brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage.
Vorig schooljaar hebben we met de OC en MR gesprekken gevoerd over deze vrijwillige
ouderbijdrage. Samen hebben we onze brief onder de loep genomen en aangepast.
Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten op de Regenboog, we sluiten niemand buiten.
We zijn in ontwikkeling hoe we om zullen gaan met deze vrijwillige ouderbijdrage. We
houden u op de hoogte.

OC en MR
De start vergadering zal donderdag 15 september om 20.00 uur plaatsvinden.

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