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Wij feliciteren....
Komende weken feliciteren we: Lara, Siem, en Amaany. Wij wensen jullie een fijne dag!
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Nieuws uit de groepen
Belangrijke data

Kerst

Op 17 december vieren wij met elkaar weer een kerstfeest op school. Door de huidige maatregelen gaan wij
de vieringen in twee groepen doen. Het kerstfeest bestaat uit een viering in de hal en een “kerstdiner” in de
klas. Voor het "kerstdiner” vragen wij u om een doos, schaal, mandje, bord, o.i.d. te vullen met kleine hapjes
dat uw kind lekker vindt. Er komt nog een lijst met ideeën voor hapjes. Het is wel leuk als het een verrassing is
voor uw kind en hij/zij dit pas op school ziet.
De viering en het diner duren van 17.30 - 19.00 uur. We vieren het in twee gedeeltes: de groepen 1/2 en 7/8
om 17.30-18.15 en de groepen 3, 4/5 en 6/7 van 18.15-19.00.
Om 17.20 gaan de deuren open.
De kinderen zullen de school verlaten bij de 3 uitgangen, zodat u als ouders ook verspreid staat. Verdere
informatie over welke groep uit welke uitgang komt zal in de volgende vrijdaginfo staan.
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Sinterklaas

Bericht vanuit de Sinterklaascommissie.
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij dit jaar weer erg graag naar de Regenboog had willen komen. Door
het Coronavirus zal hij onze school overslaan. Uiteraard heeft de Sint een plan bedacht. Hij zal online contact
met ons houden. Hij heeft beloofd filmpjes te posten en leuke opdrachten naar ons toe te sturen zodat we
toch met de Sint in contact blijven. Internetpiet heeft een Sinterklaas facebook pagina aangemaakt speciaal
voor onze school. De naam van deze pagina is Sint Klaas. De profielfoto van deze pagina is dezelfde als het
plaatje hierboven. U kunt als ouder deze pagina dus gaan volgen om als eerste op de hoogte te zijn van de
gebeurtenissen rondom Sinterklaas op de Regenboog. Voor ouders/ verzorgers die geen facebook hebben, de
linkjes zullen ook op de website komen te staan, via de facebook pagina van de Regenboog.
Hierbij meteen alle belangrijke data voor u op een rijtje:
Maandag 16 november krijgen de groepen 5 t/m 8 een lootje mee naar huis. Deze mogen zij thuis invullen en
19 november weer mee naar school nemen. Op 20 november zullen de lootjes uitgedeeld worden in de klas
van uw kind. Het leek ons dit jaar leuk om een thema aan de surprise te koppelen, namelijk gezonde school. U
kunt denken aan verschillende soorten fruit, sporten en bewegen etc. Het thema is een suggestie, natuurlijk
bent u vrij om dit anders in te vullen.
De kinderen mogen op donderdag 3 december in de middag hun surprise op school brengen. Helaas is er voor
de ouders/ verzorgers dit jaar geen mogelijkheid om naar de surprises te kijken, maar houdt u de facebook
pagina in de gaten😉
Op maandag 23 november mogen de kinderen alvast een
schoentje meenemen naar school (voorzien van naam) en
op dinsdag 24 november mogen de kinderen deze schoen
gaan zetten.
Op vrijdag 27 november is er pietengym op school en een
echte pietendag voor de groepen 1 en 2.
Zoals u ziet wordt het absoluut een geweldig
Sinterklaasfeest!
Dag hoor!
De Sinterklaascommissie
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Dank u wel!

Broertjes en zusjes aanmelden
Heeft u thuis nog broertjes/zusjes die komend schooljaar (2021-2022) of zelf nog dit schooljaar (2020-2021) 4 jaar worden
en naar De Regenboog komen? Wilt u dan een aanmeldformulier ophalen en invullen. Dan kunnen wij een planning
maken. Alvast bedankt
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Informatie vanuit de gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer richt zich op dit moment op de gezinnen waar extra hulp nodig is.
Hiervoor heeft zij informatie beschikbaar voor een Computerregeling en Kinderopvangtoeslag.
Computerregeling, armoedebeleid gemeente Haarlemmermeer:
Dit is de link naar de pagina waar alle info ook te vinden is:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop
•

Met de computerregeling kunt u voor schoolgaande kinderen maximaal € 500 voor een computer of
laptop met printer aanvragen. U krijgt van de gemeente het bedrag op uw rekening gestort (dit

verandert hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021)
•
•

U kunt maximaal 1 keer per 4 jaar gebruikmaken van de computerregeling. U kunt voor maximaal 2
kinderen per huishouden een computer aanvragen.
Ook voor middelbare scholieren kunt u gebruik maken van de computerregeling. Als de school een
computer verplicht stelt, kan er worden afgeweken van de maximale vergoeding of maximaal aantal
computers. Biedt de school een regeling aan via The Rent Company of een computer via een huur-koop
constructie?

Ook voor deze computers kunt u een vergoeding krijgen uit de computerregeling.
•

De regeling geldt niet als u zelf al een computer of laptop heeft gekocht. De computerregeling is
bedoeld voor de aanschaf van een computer als u die nog niet heeft.

Andere eisen:
•
•
•
•
•

U woont in Haarlemmermeer.
Uw kind gaat naar de basisschool of voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar.
Op de website van Bereken uw recht kunt u zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.
U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.450. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een
alleenstaande ouder.
Aanvragen gaat via Bereken uw Recht (te vinden via de link bovenaan deze mail)

Kinderopvangtoeslag:
De VNG en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen die zijn getroffen door
de problemen bij de Belastingdienst, de problemen met de kinderopvangtoeslag. We weten niet om wie het
gaat, omdat de Belastingdienst die gegevens niet mag doorgeven. We hebben daarom een meldpunt in gericht:
kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. In dit artikel staat wat meer informatie:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/meldpunt-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire
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Nieuws uit de groepen
Groep 3

Opeens stond er een zak in onze klas. Vol spanning hebben we alles eruit gehaald. In de zak zaten enveloppen
voor de Sint. Dat vonden we erg vreemd. Wat bleek, de postpiet is ziek en heeft hulp nodig. De kinderen zijn in
de klas brieven aan het schrijven aan elkaar, schrijven de adressen op de enveloppen en gooien deze in de
brievenbus. Daarna sorteren we de brieven en bezorgen we ze bij het juiste kind. Zo leren ze stiekem
spelenderwijs ontzettend veel.
Groep 4/5
Groep 4/5 heeft een estafette gedaan in de speelzaal met
rekensommen die we in de klas aan het oefenen zijn. In
tweetallen moest er gesprint worden naar een rekensom,
vervolgens op het wisbordje uitrekenen en dan zo snel mogelijk
terugrennen, zodat het volgende tweetal kon gaan. Het team dat
als eerste alle sommen goed had uitgerekend, won het spel. Het
was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!!
Groep 7/8
Groep 7/8 heeft afgelopen donderdag heel goed samengewerkt.
Ze hebben in totaal .... kg kleding van uit de school in een lange
rij overgebracht naar de vrachtwagen. Het was echt een goed
staaltje teamwork! Daarna gingen we schatten hoeveel kilo het zou kunnen zijn geweest. Dit was best lastig.
Hoe zwaar is 1 kg. Toen ze dat wisten ging het schatten een stuk beter. Maar 1 leerling had het goed. Dit
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schatte dat het tussen de
800 en 1000 kg zou zitten.
Het totaal was 806!!!
Ouders bedankt voor de
vele kilo's!!!
Team CBS De Regenboog

Belangrijke data!

Vrijdag 13 november
Zaterdag 14 november
Woensdag 11 en 18 november
Maandag 16 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 + dinsdag 24 november
Dondedag 3 december
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 11 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 t/m zondag 3 januari

Vrijdaginfo 7
Herhaling uitzending onderweg naar de Regio RTL 4 13.30 uur
Adviesgesprekken groep 8
Groep 5 t/m 8 lootje mee naar huis.
Groep 5 t/m 8 lootje mee naar school.
Groep 5 t/m 8 lootjes trekken.
Alle kinderen nemen een schoen mee naar school
Groep 5 t/m 8 surprises naar school in de middag
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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