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Beste ouders en verzorgers,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail van
het bestuur voor de kerstvakantie ga ik de
Regenboog verlaten. Via deze weg wil ik jullie
bedanken voor het vertrouwen dat ik gekregen
heb de afgelopen 3 ½ jaar in mijn rol als
directeur op de Regenboog.
Het was een plezierige, maar ook intensieve
periode.
Per 1 maart ben ik werkzaam als ambulant
begeleidster bij Auris. Daar mag ik leerlingen
gaan begeleiden die doof of slechthorend zijn
of taalontwikkelingsstoornissen hebben. Het is
een bewuste keuze om weer met de leerlingen
aan de slag te gaan, daar haal ik veel
voldoening uit.
Ik kijk terug op een mooie en leerzame periode
op een prachtige school. Van jullie kinderen
neem ik in mijn laatste week, woensdag 23
februari afscheid.
Wil je mij nog persoonlijk gedag zeggen stuur
dan even een mailtje naar:
fmoller@regenboogwbd.nl dan kijk ik even of
we elkaar kunnen treffen en wat er binnen de
coronamaatregelen mogelijk is.
Vriendelijke groet,
Franka Moller

Welkom
Chiairrah en Morwennah worden in februari
vier jaar en komen in de instroomgroep. In
groep 1 heeft Noah nog een leeg stoeltje
gevonden. Wij wensen hen veel plezier bij ons
op school.

Personeel
Juf Tamara is op 8 december
opnieuw moeder geworden,
ditmaal van een prachtige
dochter: Tess.
Michael, Tamara en Noah
gefeliciteerd met dit mooie
meisje.

Op 16 december is Juf
Inge bevallen van een
zoon: Vince.
We wensen Niels,
Inge en Lieke een
fijne tijd met dit lieve
ventje.

Bouwcoördinator
Nu juf Rianne door het vertrek van juf Franka
interim-directeur zal blijven, kwam er een
functie vrij: die van bovenbouwcoördinator.
Juf Jolien heeft hier al ervaring mee op
eerdere scholen en zal tot de zomervakantie
dan ook deze functie vervullen. Daar merken

de kinderen en ouders in de praktijk vrij
weinig van, want het gaat vooral om taken als
leiding geven aan het bovenbouwteam,
deelnemen aan de overleggen en plannen van
het SMT (SchoolManagementTeam) en samen
met juf Liane (als onderbouwcoördinator)
vergaderingen e.d. voorbereiden en leiden. Zo
zijn alle taken weer ingevuld!

Activiteiten
BOEKPROMOTIE EN VOORLEZEN
Merith uit groep 7A is de schoolkampioen in
het voorlezen geworden. Woensdag 9 februari
is de volgende ronde (regio) en mag zij weer
een mooi verhaal laten horen. Heel veel
succes, Merith. We zijn nu al super trots op
jou!
In de groepen 6
t/m 8 is er hard
gewerkt aan
boekenboxen. Met
veel creativiteit
presenteren de
kinderen hun
gelezen boeken.
Leuk om te maken
maar ook nog eens
een mooie
boekpromotie!
ENERGIECOACH
Heeft u gehoord van Junior Energiecoach? Een
leuk en leerzaam spel voor kinderen en hun
ouders. Door leerzame challenges, puzzels,
experimenten en winacties ontdekken
kinderen waar ze thuis energie kunnen
besparen. Meer informatie vindt u op
www.juniorenergiecoach.nl
Aanmelden kan tot en met 27 februari.
PAUZE HAPJE/DRANKJE
Er komen al steeds minder pakjes drinken de
school binnen. Voor het reduceren van het
plastic afval is dit zeer wenselijk. Een
herbruikbare beker is de standaard op school.
Op woensdag is het fruitdag. Dan eten alle
kinderen op school alleen fruit, dus ook geen
koekje ernaast. Wilt u hier aan denken?

TRAKTEREN
Als je jarig bent, dan mag je trakteren in de
school. Het is niet meer verplicht om traktaties
in een verpakking aan te bieden, maar dit mag
natuurlijk nog wel.
BLIJ MET MIJ
Blij met mij! is een krachtige training voor
kinderen van 6 tot 12 jaar én hun ouders. Een
kindertraining die veerkracht en
zelfvertrouwen versterkt door de talenten van
de kinderen centraal te stellen. De training is
op steeds meer plaatsen in Nederland en
Vlaanderen te volgen. Vanaf 2022 ook in
Leersum.
Download de flyer voor meer informatie of
kijk op www.kinderpraktijkwhoop.nl of
www.blijmetmij.nu
LETTERFEEST
Corona gooide even wat roet in het eten, maar
morgen is het dan echt zo ver: Het Letterfeest
in groep 3. De kanjers kennen alle letters, tijd
voor een feestje! Een letterspeurtocht door de
school, traktaties en natuurlijk een echt
diploma. Op naar een leven lang lekker lezen!
EHBO
Vanaf vrijdag 4 februari a.s. start groep 8 met
EHBO lessen. Deze lessen worden verzorgd
door EHBO vereniging Cothen.
De kinderen volgen 10 lessen en doen hierna
een examen. We hebben er heel veel zin in en
wensen de leerlingen van groep 8 veel succes
en leerplezier!
PRESENTATIEMIDDAG GROEP 7/8
Helaas kan deze middag wederom niet
doorgaan in de setting zoals wij graag willen.
Hierdoor wordt de presentatie verplaatst. De
definitieve datum zal t.z.t. nog worden
gedeeld.

Van de Oudercommissie
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds
een grote vrijwilligersactie: NLDoet. Dit jaar
doet De Regenboog ook mee en wel op vrijdag
11 maart. We gaan diverse klussen uitvoeren
waar we flink wat vrijwilligers voor nodig
hebben. Met ruim 200 kids en daarmee ruim

400 ouders hopen we deze dag tot een groot
succes te maken! In de begeleidende brief
leest u hier meer over. Doet u ook mee?
Van de Medezeggenschapsraad
De MR heeft onder andere het ARBO plan
besproken dat in concept aan haar was
toegezonden. In het verlengde daarvan en
met het oog op Covid-19 is ter sprake
gekomen dat er op dit moment een onderzoek
gaande is om te kijken of het haalbaar is
ventilatiezuilen in de school te plaatsen.
Toezichthoudend bestuurders
We zoeken nieuwe toezichthoudend
bestuurders. Uitvoerend bestuur en
toezichthoudend bestuur zijn samen
eindverantwoordelijk voor het beleid van de
organisatie. Zie hier het volledige profiel.

Belangrijke data 1e kwartaal 2022
10-01 – nieuwjaar wensen
18-01 – MR vergadering
19-01 – studiedag groep 1 & 2, leerlingen vrij
01-02 – GMR vergadering
04-02 – Letterfeest groep 3
15-02 – Rapport 1 mee
16-02 – Studiedag - alle kinderen vrij
28-02 – Voorjaarsvakantie tot en met 4 maart
07-03 – OC vergadering
10-03 – MR vergadering
23-03 – Juffen- en meestersfeest
Jarigen
1 januari
2 januari
6 januari
7 januari
9 januari
10 januari
11 januari
16 januari
17 januari

19 januari

27 januari
28 januari
29 januari

Kanjerwijsheid van de maand

1 februari
4 februari

Ruben
Melaher
Madelief
Demi
Jara
Floor
Jasmijn
Evy
Dewi
Kyra
Fyan
Ravi
Jay
Merith
Merle
Cas
Tess
Sarah
Zoë
juf Ineke

4
3
7A
8
2
1
6
2
7A
7B
1
0/1
0/1
7A
1
2
0/1
3
6

Isabelle
Juul

4
7A

5 februari
6 februari
9 februari
18 februari
19 februari
23 februari
24 februari

25 februari
26 februari
27 februari

Renske
Chiairrah
Morwennah
Damian
Evi
Meester Nick
Lieke
Thomas
Youp
Nola-Loïs
juf Cora
Yara
Danté
Damian
Jesse

4
0/1
0/1
1
7A
8
7B
6
2
8
7A
3
3

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,
Het team van De Regenboog

