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In dit nummer: 

 Gouden regel 

 Aanmelden leerlingen groep 8 VO scholen 

 Juf Marlou  

 Inspectie  

 Coronavirus  

                   Maart 2020  

Di 3 Aanmelden VO groep 8 a-k 

Woe 4 MR-OR vergadering 

Do 5 Aanmelden VO groep 8 l-z 

Studie tweedaagse directie 

Vr 6 Studie tweedaagse directie 

Juf Claudia C. jarig!  

Za 7  

Zo 8  

Ma 9 Juf Daisy jarig!  

Di 10  
Woe 11  

Do 12  

Vr 13 Juf Marlou gaat weer 

beginnen. 

Za 14 Juf Anneloes jarig!  

Zo 15  

 



Gouden Regel:  

Vanaf maandag 10 februari is de nieuwe Gouden Regel: 

Wij gaan netjes met spullen om!  

We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken 

morgen.   

Wil je iets van iemand lenen? Vraag het eerst even! 

Liggen er spullen op de grond in de gang? Leg ze neer of hang ze op!  

Samen zorgen we goed voor elkaars spullen! 

 

Aanmelden leerlingen groep 8 VO scholen 

Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart kunnen de leerlingen van groep 8 aangemeld worden op 

de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. 

Op dinsdag de leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m K en op donderdag de 

achternamen van L t/m Z. 

Juf Marlou 

Op vrijdag 13 maart gaat juf Marlou weer beginnen. We heten haar weer van harte welkom en 

bedanken juf Suzanne en Juf Mijke voor de goede zorgen voor onze groep 6 leerlingen tijdens het 

verlof van juf Marlou. 

Juf Marlou gaat werken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag blijft juf Mijke in 

groep 6. 

Inspectie 

Vlak voor de carnavalsvakantie op 20 Februari zijn wij bezocht door de inspectie. Na een volle dag 

met gesprekken, klassenbezoeken en een presentatie kregen we te horen dat de Regenboog weer 

voldoende heeft gescoord. We zijn erg blij met dit resultaat! 

Coronavirus 

Op de schoolapp is er een brief geplaatst waarin we uitleggen welke extra maatregelen we op dit 

moment nemen. Hebt u vragen stel ze gerust, u kunt daarvoor terecht bij de directie. 

 


