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Lente…

Het begint te kriebelen. In de voorjaarsvakantie was de zon vaak

te zien en te voelen. Deze week is het weer nat en koud. De

lentekriebels komen eraan. In de komende periode willen we een

week lang les geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

Een heel belangrijk onderwerp om met kinderen over te praten.

Kalender maart 2023

Vrijdag 10 maart Studiemiddag. Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 17 maart inloop groep 1-2 van 8.30 uur t/m 9.00 uur
Maandag 20 maart t/m 24 maart De week van de Lentekriebels
Dinsdag 21 maart inloop groep 3-4-5  van 13.30 uur t/m 14.00 uur
Donderdag 23 maart inloop groep 6-7-8 van 13.30 uur t/m 14.00 uur
Donderdag 6 april Paasviering op school
Vrijdag 7 april Goede vrijdag + maandag 10 april 2e paasdag Kinderen vrij



Nieuwe kinderen

In de kleutergroep zijn Elisa, Sonia ,Tim en Maud gestart in groep 1. Wat

een spannend moment! We wensen alle kinderen veel plezier en een

leerzame tijd op De Regenboog.

Algemene informatie

Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en

basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en

seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week

van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Het gaat hierbij om positieve seksuele vorming.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt,

autonomie en een positief zelfbeeld.

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/


BasisBuren actueel

Stichting BasisBuren presenteert de eerste editie van BasisBuren Actueel, een nieuwsflits voor

ouders en verzorgers van BasisBuren.

Directeur bestuurder Krista van Vreeswijk:

'We hebben als stichting het initiatief genomen om de ouders van onze leerlingen regelmatig te

informeren over het reilen en zeilen van BasisBuren. We doen dat vanaf nu door middel van de

BasisBuren Actueel waarvan dit de eerste uitgave is. Voor elke schoolvakantie is er een

nieuwe editie. BasisBuren hecht veel betekenis aan goede communicatie; met dit digitale

magazine willen we dat richting de ouders ook echt waarmaken.’

Klik hier voor BasisBuren Actueel nr.1

https://ezines.digitaal-magazine.nl/basisburen-actueel-qwe710vbh/cover


Tevredenheidsonderzoek B&T

De poster met alle resultaten van De Regenboog verschijnt zeer binnenkort.

Personeel mag ik me even voorstellen..

Juf Ilse van groep 1-2a is kort na de kerstvakantie uitgevallen; ze is nu 6

weken afwezig. Afgelopen week is duidelijk geworden dat er zorgsignalen

zijn rondom de belastbaarheid van Ilse. Dit betekent dat ze komende

periode niet zal terugkeren. Wat betreft de vervanging van Ilse hebben we

Contance Muler gevraagd om zolang als nodig is, in te vallen in groep

1-2b. Constance is een ervaren onderbouwleerkracht uit Elst.

Wist u dat… er op de Regenboog ?

De pleinregels duidelijker zijn opgeschreven

De leerkrachten allemaal dezelfde vragen stellen bij begrijpend lezen

Ouders altijd welkom zijn in de school

Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even

Met vriendelijke groet, Annemarie Looijenga

06-16407463


