Regenboognieuws
Schooljaar 2019/2020

september 2019

Een nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
We zijn allen goed gestart na een mooie zomervakantie. Met
elkaar gaan we er weer een mooi schooljaar van maken!
Welkom
Aan het begin van het schooljaar verwelkomen we de volgende
nieuwe leerlingen bij ons op school: Liva, Sepp, Skip, Eline, Sil en Robey in de groepen 1,
Candy in groep 2 B, Tim in groep 3, Quinty in groep 5,
Femke en Judith in groep 5/6,
Yara en Puk groep 6 en Lissa groep 7.
Heel veel plezier bij ons op school allemaal!!!!
Mededeling
Jullie hebben het vast wel gezien, in de vakantie is de school voorzien van een nieuw likje witte verf.

Startavond
Maandag 16 september hebben we een gezamenlijke start/informatieavond waarbij we beginnen
met een korte introductie in de hal. Vervolgens zijn er 2 rondes waarbij de leerkrachten in hun groep
vertellen over de belangrijkste aspecten van desbetreffend leerjaar. Daarna vindt de jaarvergadering
van de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad plaats in de hal. U heeft hiervoor de
uitnodiging ontvangen. De documenten voor de jaarvergadering van de MR worden vandaag
verzonden, het jaarverslag van de OC ligt voor u klaar in de hal.
Startgesprekken
Zoals u inmiddels bekend voeren alle leerkrachten in de eerste weken van het schooljaar
startgesprekken met alle ouders. De meesten van u hebben dit gesprekje al gehad, sommigen echter
nog niet. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u alsnog een afspraak maakt met de leerkracht
van uw kind(eren).

Schoolfotograaf
Op dinsdag 17 september en woensdag 18 september komt de schoolfotograaf. Goed om die dag
met een verzorgd kapsel en een strak gestreken vouw in de broek op school te komen!

Kinderpostzegels
Woensdag 25 september zullen de groepen 7 & 8 weer meedoen aan de kinderpostzegelactie! De
leerlingen van deze groepen zijn dan om 12.00 uur uit, omdat dan de landelijke actie van start gaat!

Schoolkamp
De leerlingen van groep 8 gaan van woensdag 18 september t/m vrijdag 20 september op
schoolkamp. Let op: De kinderen van groep 1 en 2 zijn daarom donderdag 19 september vrij.
Groene vingers?
We hebben een prachtig groen(er) schoolplein, maar dat vergt ook wat onderhoud.
Net als de struiken rondom de school, die door de gemeente niet meer bijgehouden worden. Daarom
deze oproep: Is er iemand die “groene vingers” en wat tijd heeft en die het leuk vindt om Martin te
helpen met het snoeien en afvoeren van het groen?? Dat zou superfijn zijn!
Graag doorgeven aan Franka of Hannie.
Marienhoeveloop
Deze jaarlijkse loop is dit schooljaar op 27 september voor de groepen 6/7 en 8.
MR
Als MR zijn we dit nieuwe schooljaar ook weer gestart. Op onze eerste vergadering hebben we de
taken verdeeld, het jaarverslag en de jaarvergadering voorbereid. U kunt binnenkort een
uitnodiging voor de thema-avond verwachten: het onderwerp van deze avond is mediawijsheid.
Verder hebben we als speerpunt voor komend schooljaar: ouderbetrokkenheid
Schoolgids
De schoolgids 2019-2020 is gereed en is z.s.m. te vinden zijn op de Regenboog-site en in de app.
Schooltijden
Wij hebben als school de regel dat de kinderen van de groepen 1 en 2 vanaf 8.20 uur naar binnen
mogen. De deur is dan ook om die tijd pas geopend. Wij verzoeken u uw kind vanaf die tijd pas
binnen te brengen. Aan de (groot) ouders en de andere “brengers” het verzoek om buiten het hek te
wachten tot de bel gaat. De pleinwachten hebben dan een goed overzicht over de kinderen. Alvast
bedankt voor de medewerking! Vanaf groep 4 gaan de kinderen zonder ouder(s) de school in.

Vanzelfsprekend is het voor ouders altijd mogelijk om zo nodig even met uw kind(eren) mee naar
binnen te lopen om iets door te geven aan de betreffende leerkracht(en). We vinden het echter
belangrijk dat de leerkracht beschikbaar is voor de kinderen. Indien u de leerkracht langer wilt
spreken, vragen wij u een afspraak te maken na schooltijd.

Belangrijke data: ( ook allemaal te vinden in de app)
16 september
17 & 18 september
18 september
19 september
23 september
25 september
27 september
1 oktober

informatie avond en jaarvergadering OC en MR
schoolfotograaf
schoolkamp groep 8
groepen 1 en 2 zijn vrij
week tegen het pesten
knotshockey toernooi groep 3,4,5
Marienhoeveloop (groep 6,7,8)
opening Kinderboekenweek

Met vriendelijke groet,
Het team van De Regenboog

