Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Gelukkig Nieuwjaar!!
Voor iedereen de allerbeste wensen en laten we er
weer een mooi jaar van maken met elkaar!
Met het nieuwe jaar ook de start van het wekelijkse
Regenboog nieuws. We hopen dat u op deze manier
alle informatie in één mail ontvangt. Zowel algemeen
vanuit school als specifiek vanuit de groepen.

Kalender januari 2019
Week 2
7/1
School start weer
Deze week luizenkammen
10/1
Nieuwjaarsborrel! 20-23u
14/1
MR-vergadering
Week 3
14/1
Overblijfrestaurant Vlinders
Week 5
29/1
Studiedag: alle kinderen VRIJ

Jarigen 7 t/m 14 januari
11 januari: meneer John (66 jaar)
14 januari: Semme Al-Beraki (4 jaar)

Vandaag hebben we met de
kinderen stil gestaan bij een nieuw jaar. Verschillende kinderen
hebben hun nieuwjaarswens voorgelezen en we hebben met elkaar
geproost op een mooi, fijn en leerzaam nieuw jaar.

Filmpje “Mooiste Geschenk”
Ik beloofde u in de laatste nieuwsbrief van het jaar dat er een filmpje te zien zou zijn op
onze fotopagina. Dit bleek helaas niet zo makkelijk dan gedacht, dit gedeelte van de
website is alleen geschikt voor foto’s. Vanaf morgen vindt u hier de foto’s van de
voorstelling.

Nieuwjaarsborrel !
Bent u er ook bij donderdag? U bent van harte welkom vanaf 20u bij de manege
(VCM). Het eerste drankje en de hapjes zijn op kosten van de OV.
Op herhaling: goede voornemens
We willen u vragen om weer alert te zijn op onze schooltijden.
Tot 8.15u zijn leerkrachten bezig met het voorbereiden van de dag.
Wilt u uw kind dus niet vóór die tijd naar de groep brengen?
U kunt even wachten voor de school.
Daarnaast zijn er helaas ook nog regelmatig leerlingen te laat binnen. Dit is
vervelend voor uw kind(eren) zelf, maar ook voor de groep omdat zij al gestart
zijn. Fijn als iedereen hier aan denkt!

Bezetting TSO
Het bezettingsprobleem wordt helaas eerder groter dan kleiner vanuit
de KION.
Concreet betekent dit het volgende:
De leerkrachten eten zelf in de groep met de leerlingen. Daarna gaan de leerlingen
naar buiten toe. De binnenactiviteit vervalt voor de leerlingen.
Buiten spelen de groepen gescheiden op het grote veld en op het plein. Op beide
plekken is toezicht aanwezig (deels door KION, waar nodig aangevuld met het team).
We blijven zoeken naar oplossingen.

Gevonden voorwerpen
Er liggen op school nog wat schalen die zijn achtergebleven van het kerstdiner.
Neemt u ook een kijkje bij de gevonden voorwerpen (zie foto’s), dit is met name
kleding? Eind volgende week gaan deze weer naar het goede doel.

Vanuit de groepen
Vlinders
We gaan deze week met het “keukenspullen- project” aan de slag!
We gaan samen ontdekken welke voorwerpen er allemaal in de keuken te vinden zijn en wat je
ermee kunt.
Aanstaande maandag hebben we het overblijfrestaurant voor onze groep, zoals al eerder
aangegeven kunnen we hiervoor nog wat ouderhulp gebruiken!
We zijn vandaag goed begonnen met 3 nieuwe kinderen in onze groep!
Welkom Semme, Sophie en Sophie!
Op de gang en in de klas komen langzaamaan onze verhalen van de kerstvakantie, kom ze aan
het eind van de week eens bewonderen!

Libellen
We ronden deze week het thema ‘Dieren’ af. Caitlin leert de kinderen morgen nog
een liedje aan over dieren en hun kenmerken.
We starten volgende week met de leskist “bollen & knollen”.
Krekels
Geen bijzonderheden.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Half februari nemen de leerlingen uit groep 6-7-8 deel aan met het project ‘Wetenschappelijke
doorbraken in de klas!’ (onderzoekend leren). Dit project voeren wij uit in samenwerking met
het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Het project zal worden opgenomen in een
jaarlijkse uitgave over onderzoekend leren in het basisonderwijs. Het Wetenschapsknooppunt wil hiervoor graag gebruik kunnen maken van beeldmateriaal en vragen u daarom
een toestemmingsverklaring in te vullen. Het formulier is vandaag meegegeven aan uw
kind(eren). Wij zouden deze graag uiterlijk vrijdag 11 januari van u terug ontvangen.

Sprinkhanen
Donderdag 24 januari zijn de leerlingen van leerjaar 7 en 8 weer welkom bij het Technovium
in Nijmegen . Welke ouders willen en kunnen met ons mee fietsen? We vertrekken om 8.30 uur
van school en fietsen om 11.30 uur weer terug.
Het is leuk als je erbij kunt blijven, maar alleen mee heen en/of terug fietsen is ook prima.

Informatie vanuit externen
Geen informatie.

