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Beste ouders, verzorgers,

J

Afgelopen dinsdag hadden we bezoek van de inspectie. Twee inspecteurs hebben lessen gevolgd, gesproken met het
management en collega’s maar ook met leerlingen.
Ze waren enthousiast over een dagje meedraaien op De Regenboog.
Tijdens de lesbezoeken was het positief pedagogisch klimaat zichtbaar. Daarnaast ontdekten ze een zelfde didactische aanpak
in de klassen.
Het gesprek met de leerlingen (Matthew, Tigo, Gianelly, Louis, Emran en Joanna vertegenwoordigden de school) vonden ze het
leukst en dat kan ik me voorstellen.
Voor de school is zo’n bezoek altijd spannend maar het levert altijd weer mooie ontwikkelpunten op.
Verder in deze nieuwsbrief helaas weer aangepaste corona-regels.
Leest u de brief zorgvuldig!

Vriendelijke groet,
Jeanine v.b. Bunt, Locatieleider.
Personeel
Volgende week start Sanne Clement, een nieuwe onderwijsassistent bij ons op school. Ze zal woensdag, donderdag en vrijdag
op school zijn. Op woensdag gaat ze naar Woeste Willem, op donderdag en vrijdag is ze in Muis. Juf Amal en juf Kelly (die nu
op donderdag en vrijdag in Muis zijn) gaan naar Kikker. In Kikker is juf Amal al op maandag, dinsdag en woensdag dus zij is een
bekende voor de groep. Juf Kelly kennen de meeste kinderen ook. Dat geeft rust in Kikker in de vervanging van juf Ineke. Voor
Muis is het fijn dat zij op donderdag en vrijdag dezelfde onderwijsassistent krijgen.
Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van juf Ineke, onderwijsassistent in Kikker. Na 18 jaar gaat zij assisteren op de
basisschool. We wensen haar een goede tijd op haar nieuwe werkplek.
Corona;
Het kabinet heeft besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen op scholen. De regels gaan per
direct in.
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▪
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Ouders en/of verzorgers komen niet in de school.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder ouders en anderen plaats.
Leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen ( klachten; zoals benauwdheid,
verkoudheid, hoesten en koorts).
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
Regelmatig handen wassen
Binnenruimtes ventileren
Geen handen schudden

Morgenavond is er weer een persconferentie waar strengere maatregelen voor corona worden afgekondigd.
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Niet leuk, wel nodig op dit moment.
Als er andere maatregelen voor scholen worden afgekondigd, zal ik u zo snel mogelijk informeren over wat er dan op De
Regenboog gaat gebeuren.
Administratiedag
Aanstaande maandag, 29 november, heeft het team een administratiedag. De kinderen zijn thuis!
Veranderingen in de agenda;
Om diverse redenen is de jaarplanner gewijzigd.
In onderstaande agenda ziet u de verandering in het rood.
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Maandag 29 november
Vrijdag 3 december
Dinsdag 21 december
Donderdag 23 december

Vrijdag 24 december tot en met vrijdag 7 januari
Vrijdag 21 januari (was 28 januari)
Maandag 31 januari tot en met woensdag 9 februari
Maandag 14 februari tot en met 18 februari
Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart
Dinsdag 8 maart (onder voorbehoud)
Vrijdag 1 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei
Maandag 23-woensdag 25 mei

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Maandag 20 – vrijdag 24 juni
Vrijdag 8 juli
Vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 19 augustus
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Administratiedag; kinderen zijn vrij
Sinterklaasviering op school; kinderen zijn om 12.30 uur vrij
Kerstlunch voor alle kinderen op school
Kerstviering;
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Begin van de kerstvakantie
Kerstvakantie
Administratiedag; kinderen zijn vrij
Elke groep heeft één dag vrij in verband met de bespreking van
het ontwikkelingsperspectief.
Week van de oudergesprekken; u wordt op tijd uitgenodigd.
Voorjaarsvakantie
Sportochtend; kinderen zijn om 13.00 uur vrij.
Studiedag; kinderen zijn vrij
Paasviering en Paaslunch op school voor de kinderen.
Goede Vrijdag; kinderen zijn vrij
Tweede paasdag; kinderen zijn vrij
Meivakantie
Kamp voor kinderen van de groepen Floddertje, Elmer en
Woeste Willem. U hoort op tijd of uw kind hiervoor in
aanmerking komt.
Hemelvaart; Kinderen zijn vrij
Pinksteren; Kinderen zijn vrij
Week van de oudergesprekken. U ontvangt een uitnodiging.
Administratiedag; kinderen zijn vrij; begin van de
zomervakantie
Zomervakantie
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