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Wij feliciteren....
Komende weken feliciteren we: Sebastiaan, Amy, Tony, Rosalie, Mozan, Max, Jonathan, Janick,
Elyesa, Max en Tygo. Wij wensen jullie een fijne dag!
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Corona
Corona woedt onverminderd voort. Het aantal besmettingen in Nederland verveelvoudigt. De voorspelde
tweede golf is helaas een feit. Reden voor ons om strak vast te houden aan de coronamaatregelen die we al
eerder hebben afgekondigd:
- zo min mogelijk ouders in school;
- hygiënemaatregelen streng naleven;
- bij klachten en/of contact met mensen met covid: blijf thuis;
- anderhalve meter afstand houden.
De anderhalve meter afstand is buiten ook een verplichting. Wacht u buiten op uw kind, houd dan anderhalve
meter afstand van andere ouders. De gemeentelijke handhaving heeft scholen bezocht en aangekondigd dat
zij hierop gaan letten.
Let u erop dat bij het afzetten van uw kind bij het hek, de ruimte bij de opening van het hek vrij blijft. Zo
kunnen alle kinderen makkelijk het plein oplopen. Bij het ophalen van uw kind geldt hetzelfde verhaal. De
ouders van groep 1/2 mogen zich rond het duikelrekje op het plein verzamelen zodat zij hun kind kunnen
ophalen. Deze ouders moeten dus ook 1,5 meter afstand kunnen houden bij het betreden en verlaten van het
plein.
In de achterliggende weken is ventilatie van schoolgebouwen een thema geworden.
Het is belangrijk dat de ventilatie aan de bestaande gezondheidseisen voldoet. In opdracht van het Ministerie
van Onderwijs loopt een grootschalig onderzoek waarin de luchtverversing van scholen getoetst wordt aan de
geldende richtlijnen.
In het kader van dit onderzoek zijn er op alle scholen van Meer Primair metingen uitgevoerd. Op dit moment
zijn nog niet alle meetresultaten verwerkt; de bevindingen zullen na de herfstvakantie met medewerkers en
ouders worden gedeeld.
We begrijpen dat er bij de gebruikers ongerustheid is over de veiligheid. Het RIVM geeft echter aan dat er tot
op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het
Corona virus. Wij houden ons in de tussentijd aan de richtlijnen om de lokalen regelmatig te luchten als er
geen mensen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden.
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Op tijd

We merken dat er steeds meer kinderen later op school komen. Gelukkig is het herfstvakantie en kan iedereen
weer uitrusten. Na de vakantie zien we graag alle kinderen weer op tijd in de klassen.

Op 29 september openden wij dit jaar de Kinderboekenweek met een toneelstukje. Dit ging over de school van
vroeger. Iedere klas heeft deze weken veel aandacht besteed aan het lezen en leuke en leerzame bijpassende
activiteiten. Er is voorgelezen door de kinderen in diverse klassen en juffen hebben voorgelezen in andere
klassen. Gisteren (donderdag 8 oktober) hebben wij op school de voorleeswedstrijd gehouden. Wat hebben
wij veel kanjers met lezen op school! Uit alle klassen is er wel iemand geweest die op het podium kwam
voorlezen. Daarna ging de strijd pas echt los voor een plek om bij de bibliotheek te mogen lezen. Drie meiden
hebben gestreden met lezen en de uiteindelijke winnaar die door is naar de gemeentelijke finale in de
bibliotheek is geworden: AUKJE!!!
We gaan heel hard voor jou duimen met zijn allen! Hartstikke goed gedaan!

Bags 2 school
In de vorige Vrijdaginfo heb ik u geïnformeerd over de “Bags 2 school” kledinginzamelingsactie. Vandaag
krijgen alle kinderen een zak mee naar huis waar de kleding in gedaan kan worden.
Vanaf donderdag 22 oktober kunt u de dichtgeknoopte kledingzak(ken) meenemen naar school. Vanaf die dag
staan er leerlingen van groep 8 ‘s ochtend bij het hek om de zakken in de school te tillen. U kunt uw zak tot
uiterlijk donderdag 12 november brengen. Die dag worden de zakken opgehaald. We willen de zakken NIET
voor woensdag 21 oktober ontvangen i.v.m. de opnames van RTL4.
Vertel deze actie door aan vrienden en familie! Alvast hartelijk bedankt! Hierbij de regels wat er wel en niet in
de Bag2School zak mag: Wel: Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen. Niet: Vuile of natte
kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipte materialen, matten, tapijten,
kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële gordijnen en beddengoed.

Traktatie inspiratie
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Facebook

Weet u al hoe leuk onze facebook pagina er uit ziet? Wij doen ons best om iedere dag iets leuks te plaatsen.
Zo krijgt u via foto’s en video’s een beter beeld van onze dagelijkse bezigheden. Zeker nu u niet meer in de
school kunt komen. Zoek ons op, like en volg onze berichten 😊.

Schoolplein
Speeltoestel, plannen, picknicktafel.
Zoals u mogelijk al heeft gezien is een deel van het speeltoestel verwijderd. Dit was een lastig besluit. We
hebben reparaties overwogen, maar het is onmogelijk om het te verlagen. De hoogte van het toestel, in
combinatie met een paar ongelukken, heeft ons doen besluiten het aangebouwde deel te verwijderen.
Het vervangen van een geheel nieuw toestel is een kostbaar proces. Dit is nu niet mogelijk. We plannen dit om
dit over ongeveer 4 jaar geheel te vernieuwen.
Volgende week wordt er op ons schoolplein gewerkt aan een voetbalveld. Via een deur kunnen de kinderen
straks het afgesloten "panna veldje" betreden. Na de realisatie van het "rekenplein", de hink-stap-sprong
baan, de klimmuur en het bankje is dit de 5de verbetering van ons schoolplein. Ons volgende doel wordt om
bij de moestuintjes iets aan te leggen voor de kinderen om ook daar te kunnen spelen. Hier gebruiken we
onder andere het geld van de “Bags 2 school” actie voor. Op dit moment staat er al een mooie picknicktafel die
we van de ouders van Maud hebben gekregen 😊. Wordt vervolgd!
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Regenboogweek

Maandag hadden de kinderen (groep 3 t/m 8) een speciale gymles. Alle materialen hadden namelijk
regenboogkleuren. Eerst is er met de kinderen besproken wat de regenboogkleuren inhouden en daarna
hadden de kinderen een vrije gymles. Een vrije les omdat we in een vrij land wonen. Op De Regenboog mag je
zijn wie je bent en respecteren we elkaar. Deze les is gebaseerd op aanstaande zondag Coming Out Day /
LHBTI'. Vandaag (vrijdag) krijgen de kinderen nog een verrassing, die zij ontvangen en mee naar huis mogen
nemen.

Parro app
Soms geven ouders aan dat de koppelingen in de Parro app niet helemaal goed staan. Dit kan te maken
hebben met het updaten van de app. Werkt de app niet helemaal zoals u zou verwachten, update dan eerst de
laatste versie.

Tips voor in de vakantie
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 /2

Deze week hebben wij veel gelezen rondom het thema en de Kinderboekenweek.
Er hebben zelfs een aantal kinderen ‘voorgelezen’ in de klas, want echt lezen vinden ze nog wel super moeilijk.
Jan was de winnaar bij ons in de klas en heeft voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijd.

Groep 3

Hoe tel je een grote hoeveelheid nou handig, zodat je niet alles
opnieuw hoeft te tellen als je in de war bent geraakt?
We hebben geleerd dat je met groepjes van 5 vlot een grotere
hoeveelheid kunt tellen.
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Groep 4/5

Op een groot kasteel woont een stoere ridder, hij heet Jan Fideel.
Dit was een van de versjes die we zongen tijdens de kinderboeken week. We hebben veel geleerd over
kastelen en het leven in de riddertijd. Natuurlijk is er ook veel voorgelezen en ..... hebben twee kanjers
meegedaan aan de voorleeswedstrijd: Janick en Santiago, ze hebben het super goed gedaan.
Groep 6/7

Tijdens de Kinderboekenweek werken we o.a. aan het bevorderen van het leesplezier. Zo hebben we in groep
6/7 een boekendans met elkaar gedaan. Ook mochten de kinderen tijdens het lezen zelf een lekkere
houding/positie kiezen. Even lekker gek en anders. Dit vonden de kinderen onwijs leuk!
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Groep 7/8

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 7/8 hun eigen museum gemaakt. Ze hebben er
erg hun best op gedaan.
Het was een leuk thema over vroeger. Ook de afsluiting was geslaagd met de voorleeswedstrijd. Wij zijn erg
trots op Aukje die heeft gewonnen. Maar natuurlijk ook op Eva. Zij heeft ook heel mooi voorgelezen!
Prisma groep
De Prismagroepen komen elke week een uur bij elkaar om samen in een
onderwerp te duiken en aan uitdagende opdrachten te werken.
De Prismagroep 1 t/m 4 heeft de afgelopen periode gewerkt en gepraat over
het thema Sterren en Planeten. De kinderen hebben zichzelf in het heelal
geplaatst (en wow, wat is onze wereld eigenlijk klein), hebben van gedachten
gewisseld over en oplossingen bedacht om te overleven op de maan, en hebben geleerd over maanstanden,
sterrenbeelden en wrijving.
De Prismagroepen 5/6 en 7/8 hebben zich vol enthousiasme verdiept in optische illusies en de werking van de
hersenen daarbij. De kinderen hebben ook zelf een optische illusie gemaakt en hun werk tijdens de laatste les
voor de herfstvakantie gepresenteerd.
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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!
Zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober
Woensdag 21 oktober
Donderdag 22 oktober
Woensdag 28 oktober
Vrijdag 30 oktober
Woensdag 4 november
6 t/m 13 november
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 november
Woensdag 11 en 18 november
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 11 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 t/m zondag 3 januari

herfstvakantie
Opnames RTL4
Inleveren bags 2 school kledingzakken
Studiedag ALLE leerlingen zijn vrij
Vrijdaginfo 6
Voortgangsgesprekken (1 t/m 6) pre-adviesgesprekken (7)
Week van de mediawijsheid
Sint Maarten,
Bags 2 school zakken worden opgehaald
Vrijdaginfo 7
Adviesgesprekken groep 8
Vrijdaginfo 8
Sinterklaasviering op school
Vrijdaginfo 9
Kerstviering (avond)
Kerstontbijt, groep 1 t/m 5 om 12.00 uur vrij.
Kerstvakantie
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