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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Jeshua, Sef, Shayenne, Anne, Luvlee en Damian! Wij wensen 

jullie een fijne dag. 

Kinderen hard aan het werk. 

Het valt de leerkrachten op dat de kinderen heel erg hun best doen tijdens de online lessen. Iedereen is er 

(bijna) altijd. Dat vinden we hartstikke goed. Met onderwijs op afstand gaan we de komende twee weken 

door, want zo lang duurt de lockdown voor de basisscholen in ieder geval. In de week van 1 februari 

verwachten we nieuwe informatie van premier Mark Rutte over de vraag of de scholen weer echt open 

kunnen. We zijn heel benieuwd en hopen het van harte. Maar, dan moet het wel veilig kunnen want dat is het 

allerbelangrijkste. 

Wij weten dat jullie thuis allemaal heel hard werken.   

Namens iedereen van De Regenboog wensen we kinderen en ouders/verzorgers veel succes. Kom je ergens 

niet uit, neem via Parro of mail contact op met de leerkracht. 

Juf Aadje 

Mogelijk heeft u het al gehoord. Juf Aadje uit groep 4/5 gaat met pensioen. Helaas gaat zij ons verlaten 

wanneer de voorjaarsvakantie begint. We zijn wel bezig om haar te verrassen, maar dat is nog geheim... Hoe 

we het afscheid precies vormgeven is helaas afhankelijk van alle coronamaatregelen. Wanneer er meer 

duidelijkheid is informeren wij u hierover. 

De grote lockdown speurtocht van De Regenboog 

Wat hebben er veel kinderen de speurtocht gelopen deze week. Ik heb alle ingeleverde speurtochten 

nagekeken. Ontzettend veel krullen heb ik kunnen zetten, wat wisten jullie veel! De nagekeken 

formulieren mogen op maandag óf vrijdag opgehaald worden. Dan ben ik op school aanwezig om 

hem terug te geven. Voor nu een fijn weekend! 

Groet, 

Meester Jorn 
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