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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Mees, Femke, Eva, Bo-Jazz, en Jeremy! Wij wensen jullie een fijne dag.

Nieuwe leerlingen

Volgende week start Felix in groep 1/2 bij juf Eline. Wij wensen je veel plezier op De Regenboog.
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Ouderbijdrage
Cito's, oudergesprekken en extra handen in de klas
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Week van het verkeer
Overige mededelingen

Ouderbijdrage
Naast deze vrijdaginfo treft u nog een andere bijlage bij deze mailing. Het betreft een brief van de ouderraad
over de betaling van de ouderbijdrage. Helaas hebben we nog veel bijdrages niet ontvangen. We hebben
gekeken hoe we de betaling een stuk makkelijker kunnen maken. In de bijlage treft u een brief met uitleg en
een handige QR-code om het bedrag over te maken. We hopen dat u wanneer u dit nog niet heeft gedaan
alsnog de ouderbijdrage wilt overmaken. Bij voorbaat dank.
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Cito's, oudergesprekken en extra handen in de klas

Op dit moment worden in de groepen 3 t/m 7 de cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen bestaan uit
verschillende onderdelen. Achter iedere toets zit een behoorlijk administratief proces om de resultaten goed
te interpreteren. Eind maart hebben wij een overzicht van alle gemaakte toetsen. Op dinsdag 6 en woensdag 7
april plannen we de oudergesprekken via Teams. U krijgt binnenkort van de leerkracht van uw kind de
uitnodiging voor deze gesprekken. In deze gesprekken is ruimte voor de uitslagen van de toetsen, maar ook de
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, hun welzijn.
In april hebben wij een compleet beeld waar alle kinderen staan. De overheid heeft geld uitgetrokken om
eventueel opgelopen achterstanden in te halen. Op dit moment zijn we aan het kijken om extra handen in de
klas te organiseren zonder dat er te veel verschillende volwassenen aan iedere groep verbonden zijn. Volgende
vrijdaginfo kan ik hier meer over vertellen.

Schoolreis/kamp en studiedagen
Wij willen de risico's dat er groepen in quarantaine moeten zoveel mogelijk beperken. Om deze reden kan het
schoolreisje en het kamp van groep 8 helaas niet doorgaan. Vanzelfsprekend vinden wij dit heel vervelend,
maar we willen het risico nu niet lopen. We zijn op de achtergrond aan het kijken om iets anders leuks te
organiseren voor alle kinderen en natuurlijk iets speciaals voor groep 8.
We willen de mogelijkheden om onderwijs op school te geven zoveel mogelijk benutten. Om deze reden
hebben wij besloten om de studiedagen op donderdag 1 april en donderdag 7 juni niet door te laten gaan. Dit
betekent dat wij deze dagen WEL gewoon lesgeven.

Paasviering

Op woensdag 31 maart vieren wij op school het paasfeest.
In verband met de coronamaatregelen vindt de viering plaats in de eigen klas, maar de verschillende groepen
zijn wel met elkaar verbonden door een korte film over het paasverhaal die we van tevoren met alle groepen
samen gaan maken en op die dag in de eigen klas gaan kijken.
We starten de dag met een feestelijk paasontbijt en hierbij hebben wij -net als met het diner afgelopen Kerstuw hulp weer nodig. Wilt u voor uw kind(eren) een verrassings-paasontbijt maken: een
doos/schaal/mandje/trommeltje met hapklare broodjes en/of andere lekkere dingen die zonder bestek en
zonder op te warmen kunnen worden opgegeten. En wilt u ook drinken meegeven voor bij het ontbijt? Wij
zorgen natuurlijk voor feestelijk gedekte tafels.
We gaan er met elkaar een mooi feest van maken!
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Schoolplein

De afgelopen jaren hebben we het schoolplein steeds verder opgeknapt. Om dit te kunnen doen hebben we
sponsorlopen en zomerfeesten georganiseerd, ook de bags2 school inzamelingsactie is ten goede aan het
schoolplein gekomen.
Van al het ingezamelde geld hebben wij de klimmuur, het beweegplein, het voetbalveld, het bankje en extra
groen op het plein aangeschaft. Dit alles hebben wij met behulp van een aantal enthousiaste ouders die ons
hebben geholpen voor elkaar gekregen. Danny (vader Noud en Tess), Mirjam (moeder Hannah) en Rian
(moeder Max) hebben met juf Eline en meester Jorn diverse brainstormsessies gehad.
Uiteraard zullen we deze commissie persoonlijk bedanken, als het allemaal weer mag. Langs deze weg in ieder
geval al dank!
In de voorjaarsvakantie zijn er fruitbomen langs het hek bij de fietsenstalling geplaatst. Dit hebben wij mede
dankzij een subsidie van Meerwind (wind in de rug) kunnen planten. Zo hebben we als gezonde school fruit
vanuit eigen kweek. Over een aantal weken zal er een officiële onthulling zijn.

Zandloper + Regenboog
Sinds een aantal weken zijn de peuters een verrijking in ons gebouw. De kinderen raken snel gewend aan hun
nieuwe lokaal. Het voelt alsof we er een extra klas bij hebben en een paar nieuwe leuke collega's. We zijn wel
twee aparte organisaties, maar willen onze krachten steeds verder bundelen. Een voorbeeld hiervan is Cindy,
hieronder stelt zij zich aan u voor. Zij werkt bij De Zandloper en loopt stage bij ons in groep 3 als
onderwijsassistent. Een super combinatie.
Beste ouders,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Sinds februari loop ik stage bij de kinderen in groep 3, sommige van jullie kennen mij al als “juf” van
peuterspeelzaal ‘de Zandloper.’
Mijn naam is Cindy de Graauw, moeder van 3 meiden in de leeftijd van 18, 15 en 11 jaar.
In 2008 ben ik begonnen bij Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, hier werk ik op de peuteropvang en
naschoolse opvang.
Vorige maand ben ik begonnen aan een combi opleiding, gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 /
onderwijsassistent.
Vooral het gedeelte van onderwijsassistent is voor mij helemaal nieuw en een ontzettend leuke uitdaging.
Het is ontzettend leuk om bij jullie kinderen in de klas te mogen zijn, ze te helpen, leren kennen en ze te zien
groeien.
Ik heb er enorm veel zin in.
Hopelijk komt er ook een moment dat we elkaar “ live “ ontmoeten.

Voor nu, groetjes Cindy!
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Deze week hebben we meegedaan aan de Week van het
Verkeer. Alle gastlessen hebben we naar buiten verplaatst.
Op maandag kregen de groep 6/7 & 7/8 informatie over
vrachtwagens en het gevaar ervan. Diverse dode hoeken
werden bekeken. De kinderen mochten ook in de
vrachtwagen zitten om zelf te kijken wat een chauffeur
allemaal wel én niet ziet. Erg leerzaam en leuk vonden de
kinderen het. Dinsdag hebben de kleuters geleerd hoe over
te steken. Op het plein stonden diverse situaties waarin de
kinderen leerden er veilig mee om te gaan. Ook groep 3
kreeg hier les in, maar dan op de fiets! De gastlessen buiten
gingen donderdag helaas niet door. De online quiz werd in
groep 7/8 wél gehouden. Op vrijdag had meester Jorn een
aanhanger vol met skates meegenomen. Tevens kwamen er
vanuit Sportservice BMX fietsen en steps. In de gymzaal
hebben juf Chelsey en meester Jorn de kinderen uitgedaagd
op verschillende parcours.
Al met al een geslaagde week voor de kinderen! Fijn dat we binnen de huidige richtlijnen tóch iets
konden organiseren voor de kinderen.

Overige mededelingen
Komende maandag hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 buiten gym. De gemeente gebruikt de
gymzaal voor de verkiezingen.
De juffendag gepland op 19 maart verplaatsen wij, door de beperkte opties en de afnames van de
cito-toetsen, naar een later moment.
De derde bijlage bij deze vrijdaginfo betreft een GGD nieuwsbrief, hierin wordt het proces van het
testen bij kinderen beschreven.
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