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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Darren, Mees, Tess, Evi en Jurgen. Wij wensen jullie een fijne 

dag!  

Leerling nieuwtjes 

 

Afgelopen donderdag is Mohitha voor het eerst gestart in groep 3. Veel plezier op de Regenboog. 

Eva, vorig jaar in groep 5/6, gaat maandag starten op het Conservatorium in Den Haag aan een dansopleiding. 

Eva heel veel plezier in Den Haag, we zullen je missen. 

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

 Weer op school 

 Corona; halen/brengen, schoolreis, citotoets 

 Parkeren. 

 Gezonde school: pakjes, groente/fruit, traktaties, informatieavond, ateliers, luizencontrole, OR 

 Studiedagen 

 Toestemming beeldmateriaal 

 Gymtassen 

 Luizen 

 Nieuws uit de groepen 

Weer op school 

De eerst twee weken school zitten erop. We hebben een vliegende start gemaakt. De kinderen beginnen 

steeds meer te wennen aan hun nieuwe leerkracht en andersom. Bijna alle ouders hebben al een 

kennismakingsgesprek gevoerd via TEAMS. In de school hangt een prettige sfeer en af en toe zouden we bijna 

vergeten dat er door Corona ook zoveel veranderd is. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Corona 

We merken dat met het brengen van de kinderen het afstand houden langs het hek over het algemeen best 

goed gaat. Blijft u ook alert dat u niet in de opening van het hek blijft staan, zodat de kinderen wel het 

schoolplein op kunnen lopen. 

Het ophalen om 14.30 uur is lastiger. Wij willen een kleine wijziging aanbrengen. De ouders van groep 1/2 

kunnen bij het ophalen van de kinderen op het schoolplein komen staan. Dit kan tussen de zandbak en het 

duikelrek. Dan is er meer ruimte langs het hek en heeft juf Eline een goed overzicht van de aanwezige ouders. 

In oktober hadden we het schoolreisje gepland. Dit is verschoven naar 6 april i.v.m. Corona. 

Die Citotoetsen die aan het eind van het vorige jaar gepland stonden hebben wij verplaatst naar half 

september. Dit geldt voor groep 4 t/m 8. 

Normaal gesproken organiseren we in het begin van het schooljaar een algemene informatieavond. We zijn op 

dit moment bezig om alle informatie te verzamelen en deze op papier te zetten. Op deze manier bent u wel op 

de hoogte bent van alle belangrijke informatie in de groep. Deze informatie kunt u in de week van 7 

september verwachten. 

We organiseren een paar keer per jaar ateliers. Normaal zijn er verschillende ouders die een workshop 

verzorgen. Nu kan dat helaas niet. Maar we passen de organisatie aan en laten jullie weten hoe het geweest is. 

De eerste staat 17 september gepland.  

In de bijlage bij deze vrijdaginfo treft u een brief van de ouderraad over de gevolgen van het Coronavirus op de 

hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Doordat we geen ouders meer in de school toelaten willen wij u uitdrukkelijk vragen zelf de haren van uw kind 

te controleren op luizen. Wilt u wanneer u nog een luizentas thuis heeft deze weer aan uw kind meegeven. 

Mocht u geen luizentas hebben kunt u deze op school voor €3,- aanschaffen. 

Verder blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen. 

Parkeren 

Een verzoek van onze buren: Wilt u wanneer u uw kinderen met de auto naar school brengt uw auto parkeren 

in een parkeervak? Dit is het veiligst voor onze kinderen. 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
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Gezonde school 

Wilt u eraan denken om uw kind groente of fruit mee te geven voor bij de kleine pauze. Als de kinderen naast 

hun brood ook nog iets extra’s lusten bij de lunch, kunt u ook denken aan een gezonde snack. Bijvoorbeeld wat 

noten of schijfjes komkommer. Daarnaast willen we vragen het drinken zoveel mogelijk in een beker mee te 

geven en het gebruik van pakjes te beperken. 

Wanneer kinderen jarig zijn en willen trakteren is het op dit moment een voorwaarde dat de traktaties wel 

voorverpakt zijn. Wij realiseren ons dat het lastig is om een gezonde, voorverpakte traktatie te vinden. Kiest u 

in dat geval voor de gezondst mogelijke optie. 

Studiedagen 

Woensdag 9 september en vrijdag 2 oktober staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij! 

Parro: toestemming beeldmateriaal 

In de Parro app kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Er 

zijn ouders die hebben aangegeven dat er wel foto’s in de vrijdaginfo mogen worden geplaatst, maar niet op 

de website. Alle vrijdaginfo’s worden ook op de website geplaatst. Dit betekent wanneer u aangeeft geen 

toestemming te geven voor de website dat we geen beeldmateriaal in de vrijdaginfo zullen plaatsen. 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 /2 

 

Deze week hebben wij muziek gemaakt met echte instrumentjes! Helaas niet met een viool of een gitaar, tot 

teleurstelling van een paar kinderen. Maar wat konden ze dit al goed en vooral netjes op de maat. 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
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Groep 4/5 

 

Wist u dat er in de grote hal tegenwoordig kunst aan de muur hangt? Vier dubbele prikborden worden elk 

gevuld door de kunstenaars van een van de vier groepen die aan de hal grenzen. Op de prikborden van groep 

4-5 zijn deze vrolijk gekleurde slippers te zien. 

Groep 6/7 

 

Bewegend leren met spelling! 

Groep 6 heeft geoefend met de regels molen en mollen ( lange en korte klanken ) en groep 7 heeft geoefend 

met de werkwoorden ( tt en vt ). 

Verspreid door de gymzaal staan pionnen met briefjes. Op de briefjes staan de woorden fout geschreven. Aan 

de kinderen de taak om de woorden juist op te schrijven. Wie het eerst alle woorden juist verbeterd heeft ..... 

 

 

Groep 7/8 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
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We hebben er alweer 2 weken opzitten. Er wordt hard gewerkt. We doen ook wel leuke dingen zoals een 

kunstwerk maken. Op de foto ziet u een klein stukje van dit kunstwerk. De kinderen hebben ook filmpjes 

gemaakt over hoe een aardbeving ontstaat. De filmpjes zagen er leuk uit. Ze vonden het alleen wel gek om 

zichzelf terug te zien op het bord. Het waren 2 gezellige weken. 

 

Feedback 

Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van worden? Of 

vindt u het fijn om van mening te wisselen over verschillende zaken die de school aangaan? Wij staan open 

voor feedback! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

Woensdag 9 september Studiedag ALLE leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 11 september Vrijdaginfo 3 

Donderdag 17 september ateliers 

Vrijdag 2 oktober Studiedag ALLE leerlingen zijn vrij 
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