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Welkom  

Xander, Wessel, Riley, Nathan en Sep zijn inmiddels  begonnen in groep 

1. Milan is erbij gekomen in groep 2. Van harte welkom op de Regenboog 

en we wensen jullie een fijne schooltijd toe! 

 

Even terugkijken:   

Rond de herfstvakantie heeft u allemaal een filmpje ontvangen van de 

leerkracht(en) van de groep (en) waar uw kind of kinderen in zitten. Dit om een inkijkje te geven in 

de klas. Het was een alternatieve vorm om de informatieavond die we normaal gesproken altijd aan 

het begin van het schooljaar houden te vervangen.  

 

We hebben meegedaan met de week van de MediaMasters, er is een digitale bijeenkomst geweest 

voor de ouders van de groepen 7 en 8 met voorlichting over de overstap naar het voortgezet 

onderwijs en groep 3 is naar de bibliotheek geweest. Dit is een greep uit wat er weer allemaal 

gedaan en beleefd is in de afgelopen periode. We zijn blij dat de school open heeft kunnen blijven en 

“al roeiend met de riemen die we hebben”, proberen we er toch weer een mooi schooljaar van te 

maken en dat blijven we doen!  

 

Sinterklaas 

Ook het Sinterklaasfeest was anders dit jaar, maar niet minder leuk! Gelukkig kon de Sint wel op 

school komen, sterker nog….hij was zelfs in slaap gevallen op de Regenboog en ook een aantal van 

zijn Pieten lagen verspreid door de school te pitten!! Reuze spannend en erg leuk allemaal. In de 

bovenbouw waren de prachtigste surprises gemaakt, we hebben met elkaar erg genoten het was een 

leuk Sinterklaasfeest!  

 

Corona 

Wanneer er maatregelen aangepast worden ontvangt u steeds een brief vanuit ons bestuurskantoor 

in de app en verder houden we nog steeds zoveel mogelijk mensen uit de school. Ook willen we de 

aandacht blijven vragen voor de 1,5 meter afstand bij het hek van de school. In de app kunt u altijd 

de beslisboom terugvinden, mocht u te maken krijgen met iemand met corona in uw omgeving en 

wanneer dat niet duidelijk genoeg is hoe te handelen, dan is de GGD bellen de handigste manier. 

 

Vanuit de MR 

In de laatste vergadering van de MR is de ventilatie op school weer onderwerp van gesprek geweest. 

Het heeft nog steeds onze aandacht en wij zullen de komende periode op dit punt ook nauw contact 

onderhouden met de directie. Verder heeft een aantal leden van de MR een cursus gevolgd over het 

verder vormgeven van de inhoud en rol ban de MR.  

 

 

 



 

 

Kerstfeest 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest alweer in volle gang en de school is prachtig 

versierd. Heel veel dank daarvoor aan de ouders die dit weer gedaan hebben. Op zaterdag zelfs ! 

Geweldig we zijn enorm blij met jullie!!  

 

 
 

Zoals eerder al gemeld, is er geen kerstdiner maar een kerstontbijt dit jaar. 

De kinderen zijn donderdag 17 december wel gewoon om 12.00 u uit.  U ontvangt vandaag nog 

informatie hierover vanuit de kerstcommissie. 

 

Personeel 

We hebben juf Tamara ook weer welkom geheten op school. Haar zwangerschapsverlof is ten einde 

en zij is weer aan de slag gegaan in haar vertrouwde groep 3. We zijn enorm blij dat juf Liane deze 

afgelopen periode het verlof van juf Tamara in groep 3 heeft willen opvangen; samen met juf Noor 

natuurlijk. Juf Noor blijft  het hele schooljaar nog en juf Liane gaat naar de instroomgroep. 

Juf Iris zal, zo is de planning, in februari met zwangerschapsverlof gaan. We hebben de vervanging 

bijna rond en houden u uiteraard op de hoogte. 

 

Instroomgroep 

Dit schooljaar starten we na de kerstvakantie ook weer met een instroomgroep. De allerkleinsten, 

die net 4 jaar zijn geworden kunnen dan starten in een nieuwe, kleine groep, waar ze rustig kunnen 

wennen aan het naar school gaan. De groep wordt geleid door juf Liane op maandag, dinsdag en 

woensdag en door juf Ineke op de donderdag. 

Omdat juf Ineke naar de instroomgroep gaat, zal juf Aagje alle dagen in haar groep 2 zijn, na de 

kerstvakantie. 

 

Ouderportaal 

Op 29 oktober heeft u van ons een brief van het bestuurskantoor ontvangen, betreffende het verder 

openstellen van ‘Parnassys” ons administratiesysteem. Vanaf 1 november kunt nu dus bij “notities” 

de verslaglegging vinden van de oudergesprekken.  

Zie voor nadere informatie de desbetreffende brief in de school app. 

 



Muziekinstallatie 

Vorige week is onze muziekinstallatie vernieuwd, dankzij het geld wat door de oudercommissie 

beschikbaar was gesteld. Samen met de MR, OC, team en de leerlingenraad is hiervoor gekozen en 

we zijn er superblij mee! De kinderen hebben er tijdens het Sinterklaasfeest al van genoten. 

 

Subsidie en inzet  

Zoals u wellicht in de media hebt gelezen kon er subsidie aangevraagd worden door basisscholen om 

extra hulp in te zetten voor de leerlingen. Ook onze Intern Begeleider, Kirstin heeft een aanvraag 

gedaan en toegekend gekregen. We hebben hiervan extra oefenprogramma’s aangeschaft en twee 

onderwijsassistenten tot de zomervakantie in de school, die met deze programma’s aan de slag zijn 

gegaan. Superfijn natuurlijk!  

 

 

 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een liefdevol 2021   
 

 

Het team van De Regenboog  

  

  

  

 

  


