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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Janick, Tygo, Milou, Merdan, Jan, Jayden, Sepantha, Lionel, Lulu , Noud, Lara,
Siem, Amaany, Cassedy, Marinthe, Eva, Fenna, Tim, Tygo en Bogdan! Wij wensen jullie een fijne dag.

Nieuwe Leerling
Na de herfstvakantie is Duke begonnen bij juf Eline in groep 1 /2. Over een paar weken begint Rosalina in
groep 1/2. Wij wensen Duke en Rosalina veel plezier op De Regenboog
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Inleiding
Op het moment van schrijven, is het onduidelijk welke (nieuwe) coronamaatregelen er genomen gaan worden.
Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op de activiteiten binnen school. Maar wij blijven positief en binnen de
mogelijkheden die er zijn maken we er met elkaar iets moois van.
De komende weken zijn altijd heel speciaal. Gisteren de viering van Sint Maarten en morgen hopelijk (als alles
goed gaat) de aankomst van Sinterklaas. Dit is voor kinderen een hele spannende maar vooral gezellige
periode. Wij kijken er als team enorm naar uit.

Korte mededelingen
Met ingang van volgende week krijgen alle kinderen weer elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit.
Dat betekent dat alleen op maandag en dinsdag eigen fruit of groente meegenomen hoeft te worden.
De school is alweer prachtig versierd voor het naderende Sinterklaasfeest. Nu maar hopen dat het allemaal
goedkomt morgen😉. Via Parro wordt u op de hoogte gehouden over wanneer schoenen en/of lootjes
ingeleverd moeten worden.

Corona maatregelen in de school
In onze regio lopen de geregistreerde coronabesmettingen helaas weer op. De school merkt dat ook: er zijn
meer ziekmeldingen dan normaal gesproken. Tot nu toe hebben wij zieke collega’s intern kunnen vervangen.
Wij hopen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Op die manier kan het onderwijs doorgang vinden en dat
is voor de leerlingen het beste.
Ouders in de school
Vanwege de stijgende cijfers hebben wij besloten voorzichtig te zijn met bezoekers in onze scholen. We willen
het risico op besmettingen zo klein mogelijk houden, omdat we graag het onderwijs door willen laten gaan.
Wat betekent dit in de praktijk voor u als ouder?
• Er worden voorlopig geen activiteiten binnen de school georganiseerd waarbij meerdere ouders tegelijkertijd
aanwezig zijn.
• 1-op-1 gesprekken – bijvoorbeeld tussen u en een leerkracht - kunnen wel doorgaan.
• Bezoekt u de school? Dan vragen wij u om een mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te
houden.
Wij blijven benadrukken hoe belangrijk het is om thuis te blijven als u of uw kind coronaklachten heeft. Samen
houden we corona buiten de deur. Mocht er iets belangrijks zijn, komt u dan alstublieft wel naar school. Wij
vinden het als school heel belangrijk om goed contact met u als ouder te houden. Weet dat u als het nodig is
welkom bent.

Voortgangsgesprekken
In de week van 22 november staan de voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. De leerlingen van
groep 8 krijgen hun definitieve advies. Vanaf komende maandag worden de tijdsloten in Parro opengezet. Op
dit moment gaan wij ervan uit dat de gesprekken live kunnen plaatsvinden. Maar houdt u hierover de
berichtgeving van de leerkracht via Parro in de gaten.
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Studiedag terugblik
De maandag na de herfstvakantie stond er weer een
studiedag gepland. In de ochtend waren we te gast in
het nieuwe techlab van De Community school. Hierin
hebben wij ter voorbereiding op ons eigen techlab
kennisgemaakt met de verschillende materialen en de
mogelijkheden ervan. Wij zijn ook bezig met de
inrichting van zo’n soort LAB. Een ruimte met
mogelijkheid om iets te creëren. Wij willen in onze
school en tijdens de lessen meer aandacht besteden aan
onderzoekend en ontdekkend leren. Een manier om
met creativiteit een oplossing te bedenken voor een
(bestaand) probleem. Zoals op de foto te zien is hebben
we onder andere gewerkt met lego (education) dit is te
programmeren op een ipad. De middag hebben we
onder leiding van een adviseur van “Onderwijs advies”
nagedacht hoe we ook tijdens onze “normale” lessen
meer aandacht kunnen hebben voor het onderzoekend
en ontdekkend leren.

Belangrijke data!
Vrijdag 12 november
Dinsdag 23 en woensdag 24 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 10 december
Donderdag 23 december
VRIJDAG 24 t/m zondag 9 januari

Nieuwe nieuwsbrief
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas. Alle leerlingen 12.00 uur uit!
Nieuwe nieuwsbrief
Kerstviering en Atelier
Kerstvakantie
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