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Voel je fijn, kom er bij. Wie jij bent, maakt ons blij!
Beste ouders/verzorgers,
We gaan langzaamaan de laatste periode van
2021 in. Het hoofdstuk kinderboekenweek is
gesloten en de decembermaand staat alweer
bijna voor de deur.
Afgelopen week is het Sinterklaasjournaal
weer van start gegaan. De ‘vol verwachting
klopt ons hart’ is weer duidelijk voelbaar in de
klassen; laat de Sint maar komen!

Ondanks de krapte op de markt is het ons
opnieuw gelukt om alle klassen te bezetten en
stellen we in dit RBN opnieuw een nieuwe
collega aan u voor. We zijn trots en
bevoorrecht dat het ons opnieuw is gelukt!

Welkom
Na de herfstvakantie zijn Laura en Dionne bij
ons op school gestart in groep 1. Hun stoeltje
stond klaar bij ons in de kring. We wensen
Laura en Dionne een fijne tijd op de
Regenboog.

Personeel
Wat heb ik er zin in , om te
starten als onderwijsassistente,
bij jullie op school!

Mijn naam is Susan Henskens,
geboren, getogen en met mijn
drie mannen (Johan, Jochem
en Chiel) nog altijd woonachtig
in deze mooie stad Wijk bij Duurstede.
Sporten en gezellig samen zijn met onze
vrienden, doe ik het liefst in mijn vrije tijd.

Mocht ik je bekend voorkomen?  Dat kan! Na
20 jaar met veel plezier in de kinderopvang
gewerkt te hebben is het tijd voor een nieuwe
uitdaging. Een uitdaging waarin ik op een
andere manier kinderen kan gaan laten
groeien in hun ontwikkeling en talent.

Ik kijk er dan ook naar uit jullie allemaal te
gaan ontmoeten, heb je vragen stel ze mij
gerust!

Tot snel!

Verlof
juf Tamara en juf Inge
zijn met verlof!
Wij wensen ze, vanaf
hier, een heel fijn
verlof toe.

Ventileren en mondkapjes
Met de aangescherpte maatregelen die er
weer genomen zijn in Nederland rond het
Coronavirus zijn wij genoodzaakt om opnieuw
te kijken naar de regels binnen de school.
Om goed te kunnen ventileren in de lokalen
staan de ramen open, dit zorgt letterlijk voor
‘frisse’ lucht. Geef uw kind gerust een extra
vest of trui mee als ze het fris vinden in de
klas.
Daarnaast willen wij u vragen om een
mondkapje te dragen als u de school
binnenkomt. Zolang het kan/mag willen wij de
oudergesprekken nog wel ‘live’ voeren: dit op
1,5 m. afstand. Wilt u liever dat het gesprek



telefonisch wordt gevoerd, geef dit aan bij de
desbetreffende leerkracht.
Is uw kind niet fit? Raadpleeg bijgevoegde
beslisboom om uw afweging te maken.

Duurzaamheid
Graag brengen we het meenemen van pakjes
drinken opnieuw onder de aandacht. Even een
rekensom: Als 220 leerlingen elke dag 2 pakjes
drinken meenemen, zijn dit 440 lege pakjes
per dag! Reken maar uit hoeveel dit per week
is, laat staan per jaar. In veel klassen zijn al
veel gezinnen overgestapt op bekers en
trommels, dit is fijn! Toch zien we de laatste
tijd weer steeds vollere prullenbakken. Op
school scheiden we al het afval en proberen
we duurzaamheid mee te nemen in ons
onderwijsprogramma. Help u mee door geen
of (zo min mogelijk) plastic verpakt eten en
drinken mee te geven?

Activiteiten
Sinterklaas
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer in

Nederland aan! Dit betekent dat we een

spannende en gezellige tijd tegemoet gaan...

In de bijlage vindt u alle informatie over de

activiteiten in Wijk bij Duurstede.

Op vrijdag 3 december vieren wij het

Sinterklaasfeest op school.

De groepen 1 en 2 worden deze dag ook op

school verwacht, zij zijn maandag 29

november vrij.

Van u als ouder vragen wij uw aandacht voor

het volgende:

- Wij wachten de Sint en zijn Pieten niet buiten

op het plein op, maar de kinderen gaan

allemaal op de gewone tijd naar hun eigen

klas. De kinderen van groep 1 en 2 gaan om

8.20 uur naar binnen en de groepen 3 t/m 8

om 8.25 uur.

- In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen

surprises voor elkaar. Aanstaande maandag

worden hiervoor de lootjes getrokken.

Donderdag 2 december mogen de kinderen na

schooltijd de surprises naar hun eigen klas

brengen dit kan tot max. 16.30 uur. Het

cadeautje mag tussen de 4 en de 5 euro

kosten. De kinderen ontvangen morgen een

brief met uitleg.

- De kinderen hoeven geen hapje en drankje

mee te nemen. Sinterklaas en de Pieten

trakteren.

- Groep 1 t/m 8 zijn om 12.00 uur uit.

- Als uw kind verkleed wil komen, dan mag

dat!

Wij hebben er héél veel zin in!

Start instroom
Na de kerstvakantie gaan wij weer starten met
de instroomgroep voor onze allerjongsten. De
leerlingen die instromen tot de zomervakantie
kunnen zo in een kleine en rustige omgeving
langzaam wennen aan het schoolleven. In het
speellokaal bouwen wij een gezellig lokaal
waar veel ruimte is om te bewegen en te
spelen. Omdat we in
januari maar met een
klein groepje starten,
sluiten er af en toe
leerlingen uit groep 1 aan
om het samenspelen
verder te motiveren.
Susan Henskens en
Rianne Stoel gaan deze
groep samen draaien.

Van de Oudercommissie
Tijdens de jaarvergadering is de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2021-2022 definitief
vastgesteld en wel op € 45,- euro per kind
(evenveel als afgelopen jaren). U heeft via
WIS-collect een mail ontvangen om te kunnen
betalen.

Mocht u de vrijwillige bijdrage niet kunnen of
willen betalen, of heeft u vragen over de
vrijwillige bijdrage, neemt u dan contact op
met de oudercommissie via
oc@regenboogwbd.nl



Is het voor u momenteel financieel niet
mogelijk om te betalen, neem dan contact op
met Rianne Stoel-Pennewaard
rpennewaard@regenboogwbd.nl

Het versieren voor kerst vindt plaats op
maandagochtend 6 december.
Vind je het leuk om te helpen geef je dan op
via oc@regenboogwbd.nl
Alvast bedankt!

Kanjerwijsheid van de maand

Belangrijke data

4 t/m 12 nov. Mediamasters gr. 7-8
13 nov. Sint in NL
24 nov. MR-vergadering
29  nov. gr. 1 en 2 vrij i.v.m. Sinterklaas
3 dec. Sinterklaasfeest 12 u. vrij
22 dec. kerstviering
22 dec. kerstdiner
23 dec. 12 u. vrij
24 dec. t/m kerstvakantie
7 jan.

Jarigen
1 nov. Maud 4
2 nov. Anastasia 3
4 nov. Zoë 8
4 nov. Thygo 4
6 nov. Jesper 8
12 nov. Roy 2
12 nov. Gijs 7A
15 nov. juf Dominique
18 nov. Toon 3
18 nov. Lieke 7B
20 nov. Zoë 2
21 nov. Lisa 8
27 nov. Annelou 8
28 nov. Olivia 8
29 nov. Nathan 2
30 nov. Isa 4

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,
Het team van De Regenboog
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