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Beste ouders/verzorgers,

We hebben afgelopen week mogen genieten
van een heerlijk Sintfeest en nu straalt de
Kerstboom weer op het podium. Een periode
van licht, hoop en liefde.

We kijken uit naar deze gezellig en sfeervolle
periode in de school.

Helaas zijn we ook opnieuw in een andere
periode beland. We dachten de corona
perikelen dit schooljaar achter ons te kunnen
laten, maar helaas worden wij, ouders en
leerlingen weer met flinke maatregelen
geconfronteerd op school.

Mondkapje groep 6,7 en 8
Wat betreft het dragen van mondkapjes door
de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 in de
gangen: dit is een dringend advies. Wij kunnen
dit echter niet verplichten. Gelukkig zien we
dat dit weinig discussie oplevert, hooguit
mooie gesprekken.

Snottebellen beleid
Kinderen onder de twaalf jaar moeten
thuisblijven bij klachten (ook bij milde
klachten en neusverkoudheid!). Deze
aanpassing in het snottebellen-beleid is niet
alleen vervelend voor kinderen en ouders
maar ook voor ons. Afgelopen week werd
gemeld dat leerlingen met een negatieve

(zelf)test weer naar school mogen. Maar als
een leerling snotterend en hoestend in de klas
zit, kan hij/zij wel het (verkoudheids)virus
overbrengen op andere leerlingen en
personeel. En hoe lang kunnen we uitgaan van
een negatieve (zelf)test? Dit zijn erg lastige
zaken voor ouders én school. In deze periode
zijn (jonge) kinderen doorgaans vaak
verkouden. Laten we met elkaar blijven
nadenken of het echt wel handig is om naar
school te komen en/of het raadzaam is met
grotere regelmaat te testen.

Zelftesten
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 wordt
dringend verzocht 2x per week een zelftest te
gaan doen. Vandaag hebben de kinderen
alvast één zelftest ontvangen, zodra de
overige testen binnen zijn, verspreiden wij
deze onder de leerlingen. Ook hierbij geldt dat
het een advies is en geen verplichting.
Leerlingen die al corona hebben doorlopen
hoeven de komende 8 weken geen zelftesten
te doen, dit is bevestigd door de GGD.

Met nog 3 weken tot de kerstvakantie zetten
wij samen de schouders eronder en hopen wij
dat de situatie relatief rustig blijft.

Welkom
Marleen is onlangs bij ons op school in groep 1
gekomen. Na de kerstvakantie starten we
weer met een nieuwe groep. In deze
instroomgroep zullen Levi, Aron, Sofie, Jay,
Ravi en Tess in januari starten. Wij wensen alle
kinderen een fijne tijd bij ons op school.



Personeel
Het was de afgelopen weken flink puzzelen om
alle groepen goed te laten draaien. Hier grote
complimenten naar het team. Er zijn extra
dagen gewerkt, ‘s ochtends worden thuiswerk
pakketjes gemaakt en in het weekend worden
weekplanningen gemaakt: er wordt snel
geschakeld.
Fijn om te zien waar ouders bijspringen en
werk ophalen voor kinderen. Dank voor deze
betrokkenheid en flexibiliteit!

Controleren NAW-gegevens
We lopen er tegenaan dat meerdere gegevens
niet goed in Parnassys staan. We verzoeken u
deze gegevens te controleren en aan te passen
indien nodig.
We willen u graag kunnen bereiken als er iets
aan de hand is met uw kind.

Fietskeuring 2021
Op donderdag 4 november 2021 hebben we
op school de jaarlijkse fietsenkeuring
gehouden.
Het resultaat was als volgt:
Aantal gekeurde fietsen 98
Aantal afgekeurde fietsen 40
Aantal goedgekeurde fietsen 58
Dit was een hele goede opkomst, maar met 40
afgekeurde fietsen een wat minder positief
resultaat volgens Veilig Verkeer Nederland.
Wij willen u vragen om de verlichting
nogmaals te controleren nu de dagen weer
snel donker worden.

“Zet je licht aan!”
Bij school hebben we weer verschillende ‘tags’
gezet om iedereen eraan te herinneren  hoe
belangrijk het is om je fietsverlichting aan te
hebben in het donker en de schemering.

Gratis oefenen voor alle vakken met Junior
Einstein!
Leuk nieuws, want alle kinderen die lid zijn
van de bibliotheek kunnen online gratis
oefenen met de materialen van Junior
Einstein! Een aanrader voor alle kinderen, in
alle groepen en voor alle vakken.

Junior Einstein:

De kinderen kunnen met Junior Einstein de
vakken oefenen die ze moeilijk vinden, ze
kunnen zich voorbereiden op toetsen

of gewoon lekker leren wat ze zelf leuk
vinden. Er zijn mogelijkheden voor online
oefenen, maar ook om materialen te printen
of om uitleg video’s te bekijken.

Hoe werkt het?

Het begint natuurlijk met een (gratis!)
abonnement op de bibliotheek. Dit is eigenlijk
wel een must voor ieder kind. Naast het lenen
van je favoriete boeken, tijdschriften en

luisterboeken, worden er ook geregeld leuke
activiteiten georganiseerd.

Als je lid bent van de bieb, kan je via
onderstaande link, kiezen voor Junior
Einstein. (Er staan ook nog andere
interessante dingen op, zoals de voorleeshoek
en Yoleo (lezen en luisteren tegelijk))  Klik op
deze link:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bro
nnen/digitale-bronnen-jeugd.html

Wil je oefenen met Junior Einstein? Klik op de

tweede rij op de link onder Junior Einstein.
Vervolgens kun je  kiezen uit alle vakken.

Uw zoon/dochter kan nu inloggen met het

persoonlijke pasnummer en het wachtwoord
van de bibliotheek. Let  op,
hiervoor is dus een
persoonlijke pas van de
bibliotheek nodig.

Heel veel succes en plezier

met oefenen!

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html


Bezoek middelbare scholen
Afgelopen weken hebben we met groep 8
verschillende middelbare scholen bezocht.
Wat is het leuk, maar ook spannend om hier
mee bezig te zijn.

Van de Oudercommissie
Sinterklaas
Ook dit jaar is het Sinterklaasfeest wat anders
gevierd normaal, maar niet minder leuk!
Het thema stond dit jaar in het teken van
sporten en gezond eten. De groepen 1 t/m 4
hebben de ochtend geopend bij het podium
met een ochtendgymnastiek.
Zij zijn gedurende de ochtend bij het podium
langs geweest om daar een stukje te doen
voor Sint en de pieten.
In de bovenbouw stonden de surprises op het
programma. De kinderen die thuis zaten
konden online aanwezig zijn en hebben zo het
Sinterklaasfeest gelukkig toch nog mee
kunnen vieren.
We hebben met elkaar erg genoten, het was
een leuk Sinterklaasfeest!

Foto’s van het Sintfeest zijn te vinden in de
map foto’s in de app of bij de groep van uw
kind.

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 hier druk mee zijn geweest, op
zaterdag zelfs!
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe we
het kerstdiner/brunch kunnen organiseren.
We gaan ieder geval ons best doen er voor de
kinderen een zo’n leuk mogelijke kerstviering
van te maken.

We hebben een prachtig, veilig en
verantwoord kerst plan klaar liggen. Wij zijn
echter afhankelijk van de plannen en
maatregelen van het kabinet. Zodra er meer
duidelijk is, informeren wij u hierover.

Kanjerwijsheid van de maand
Welk gedrag willen we wel en niet op school?
Waar ligt de grens? De smileyposter geeft hier
handvatten voor. Wij willen kinderen leren om
rekening met elkaar te houden. Let dus een
beetje op de gevoelens van de mensen om je
heen. Check even of de ander zich nog goed
voelt bij jouw gedrag. Andersom geldt ook:
het is jouw verantwoordelijkheid om aan te
geven wanneer je je ergens niet prettig bij
voelt. De meeste mensen bedoelen het goed,

maar het gaat wel eens mis. Je helpt de ander
door je grens aan te geven: “Ik vind het
vervelend als je … doet. Wil je dat anders
doen?”

Belangrijke data
22 december Kerstviering
23 december Om 12 uur vrij
24 december vrij
10 januari ‘22 Weer naar school
18 januari MR vergadering
19 januari Studiedag kleuters, lln vrij

Jarigen
December

1 dec. Loth 3
2 dec. Mason 2

Ruben 8
4 dec. Jamie 7A

Sven 6
Emma 1



5 dec. Lars 6
6 dec. Sanne 4
8 dec. Emma 8

Louise 3
Jurre 3

10 dec. Roos 4
11 dec. Rosa 4
14 dec. Estella 7B
15 dec. Lize 6
16 dec. juf Astrid

19 dec. Carley 1
Hayley 1

20 dec. Thymen 7A
Jenthe 6

21 dec. Finn 6
Liam 3
Fenna 7B
Shayenna 6

27 dec. Max 6

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,

Het team van De Regenboog


