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Welkom  

Yazaiah, Lily Rose en Lieke zijn inmiddels ook begonnen in groep 1. Van 

harte welkom op de Regenboog en we wensen jullie een fijne schooltijd 

toe! 

 

Even terugkijken:   

Het schooljaar is goed gestart, ondanks alle narigheid rondom het covid-

19 virus waar we jammer genoeg nog steeds mee te maken hebben. Er zijn tot nu toe gelukkig geen 

positief geteste leerkrachten en dat hopen we zo te kunnen houden. Helaas hebben we wel twee 

keer een groep thuis moeten laten blijven, omdat er geen vervanger te vinden was. We doen 

uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen.  

Ook is er alweer van alles gebeurd in die paar weken.  

Er zijn startgesprekken gevoerd met alle ouders en in sommige groepen samen, dus ouder en kind. 

Groep 8 is op kamp geweest en er zijn kinderpostzegels verkocht op aangepaste wijze. Er was een 

hockeyclinic en de schoolfotograaf heeft ons weer prachtig op de foto gezet! We hebben aandacht 

besteed aan de ‘week tegen het pesten” en er was een spetterende opening van de 

Kinderboekenweek. Net als elk jaar zijn er in de Kinderboekenweek ook weer nieuwe boeken gekocht 

voor onze eigen bibliotheek, mede dankzij de bijdrage hiervoor vanuit de OC. 

 

Corona 

Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt, zoals u allen natuurlijk ook weet. We doen ons best 

om zo min mogelijk (extra) mensen in de school toe te laten, dus helaas ook geen ouders. Er wordt 

hard gewerkt om middels een filmpje u toch een inkijkje te geven in de klas van uw kind. 

Verder verzoeken wij u om ook nog steeds 1,5m afstand te houden bij het hek van de school. 

Onderaan de brief vindt u een beslisboom, te gebruiken als leidraad of uw kind naar school kan of 

niet bij bepaalde klachten. 

 

Personeel 

Zoals u al heeft kunnen lezen ga ik (Hannie Schadee) per 1 januari 2021 genieten van mijn 

prepensioen. Ik hoop van harte dat we nog op een leuke manier afscheid kunnen nemen van elkaar. 

 

 

‘Afval, het begin van iets nieuws!’ 

Een project vanuit de Gemeente, waar wij als school ook aan mee doen. Het is de bedoeling dat alle 

Wijkse scholen hun afval nog beter gaan scheiden. Op de Regenboog scheiden we ons afval al lang, 

alleen het GFT afval niet, maar dat gaan we nu proberen ook te doen. De gemeente heeft gezorgd 

voor lesmateriaal, nieuwe stickers en een aantal nieuwe afvalbakken in de klassen.  

 

 
 



 

 

Vanuit de OC en de MR 

In de app en op de website kunt u binnenkort het jaarverslag vinden van de MR en de OC. 

 

Voorleeswedstrijd  

Op vrijdag 10 oktober hebben we de schoolfinale van de voorleeswedstrijd gehouden. Er deden zes 
enthousiaste meiden mee uit groep 6/7, 7 en 8.  
Mohraeeil heeft gewonnen. Hierdoor mag zij verder naar de voorrondes van de regionale 
voorleeswedstrijd.  

Wij zijn super trots op jullie allen en wensen Mohraeeil heel veel succes!  
 

 

  

  

Jaarlijkse fietsenkeuring. 

Vanwege de coronamaatregelen gaat dit niet door. Onderaan dit Regenboognieuws vindt u een brief 

hierover. 

 

Sint en Kerst 

Uitgaande van de huidige maatregelen zullen wij ons Sinterklaas- en Kerstfeest aan moeten passen.  

Er zal geen intocht zijn van de Goedheiligman op het schoolplein, maar natuurlijk zal de Sint onze 

school wel bezoeken!  

Het Kerstdiner ’s avonds op school, zoals we al jaren gewend zijn, zal ook geen doorgang vinden. 

Maar we gaan een gezellig kerstontbijt organiseren en natuurlijk de  Kerstviering net als altijd met de 

kinderen in de hal van de school.  

De kinderen zullen donderdag 17 december ook gewoon om 12.00 u uit zijn, maar hoeven dan dit 

keer ’s avonds niet terug naar school. 

 

  

Blijf gezond en hele fijne herfstvakantie allemaal!!  

Namens het team van de Regenboog  



  

  

Beste ouders/verzorgers, 

Dit jaar wordt er door het COVID-19 virus geen fietsenkeuring gehouden. Uiteraard is het wel 
belangrijk dat de fietsen gecontroleerd worden. Het is aan te raden om samen met uw kind(eren) 
zijn/haar fiets te controleren! Om jullie een houvast te geven, is hieronder een checklist bijgevoegd. 
Voor meer informatie kunt u kijken op https://vvn.nl/fietscheck  

Ook willen wij jullie attenderen op het hebben van goede fietsverlichting! 

De dagen worden korter en donkerder en wij kunnen het belang van een goed werkende 
fietsverlichting niet genoeg benadrukken!!  

 De keuringseisen: 
 Verlichting/reflectie; 
 de fiets dient te zijn voorzien van een goed werkend voor- en achterlicht. Ook goedwerkende 

losse verlichting aan de vóór- en achterzijde is toegestaan, mits goed bevestigd op de fiets. 
 een goedgekeurde rode achterreflector vast op de fiets. Losse lampjes zijn geen reflectoren, 

zij hebben geen recht vlak 
 wielreflectie in de banden (dit mag ook een reflecterende ring zijn of twee (2) oranje/witte 

reflectoren in de spaken van het voor- en achterwiel) 
 reflectie in de  in de trappers 

 
 Remmen; 
 tenminste één (1) goed werkende rem 
 indien de fiets is voorzien van een voor- en achterrem dan dienen beide goed afgesteld te zijn. 

 
 Stuur; 
 geen speling op het balhoofd 
 voorzien van goede handvatten 
 het stuur en de handvatten dienen goed vast te zitten. 

 
 Crankstel en trappers; 
 geen versleten trappers  
 geen speling op het crankstel (trapas) 

 Banden;                                                                                                                                                                 
dienen in goede staat te verkeren en opgepompt tot juiste spanning                                                               
ze mogen niet uitgedroogd zijn en het canvas mag niet zichtbaar zijn. 
  

 Diversen; 
 de fiets dient voorzien te zijn van een duidelijk hoorbare bel 

 

  

 

  

https://vvn.nl/fietscheck

