Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team

Kalender 2020
24/8

Het is zover…de laatste schooldag is echt
aangebroken en daarmee sluiten we dit gekke jaar
écht af…

Eerste schooldag!

Jarigen in de vakantie

Otto, Dorus, Fee, Merle, Sanne, Oliver,
Sem, Charlotte, Manuel, Milo en Milan,
van harte gefeliciteerd!

Terwijl ik dit schrijf klinken er vanuit de groepen
(Geplande) vervanging
volop enthousiaste geluiden: er wordt geruimd,
geen
gepoetst, een filmpje gekeken en spelletjes
gespeeld. Het is één grote chaos en tegelijkertijd ontstaat er weer orde omdat
stukje bij beetje de klassen leger worden (en de tassen van de leerlingen voller).
We sluiten af en kijken terug op bijzondere weken. Aan de ene kant voelde alles al
heel snel weer als normaal, terwijl het aan de andere kant ook zoeken was hoe we
de draad weer op konden pakken met de leerlingen. Waar starten we mee? Zijn er
nu wel of geen achterstanden? En hoe zorgen we er dan voor dat we deze
leerlingen weer bij de groep krijgen? En wat nemen leerlingen mee vanuit het
thuisonderwijs, hoe sluiten we hier weer goed bij aan? En dit alles wel in
samenwerking met ouders, maar toch ook op afstand omdat meer nog even niet
mogelijk was…
Maar wat kijk ik vol trots terug op wat het team voor elkaar heeft gekregen met
elkaar! Hoe eerst alles in het werk gesteld is om het thuisonderwijs te
organiseren en in te vullen en daarna om alles op school weer op poten te krijgen.
Er is enorm hard gewerkt en we hebben dit als team echt samen gedaan.
Ook wil ik ouders nogmaals enorm bedanken voor hun grote inspanningen
hierbij. Want het team heeft alles uit de kast gehaald, maar dat geldt ook voor u
als ouder(s)! Samen hebben we de klus geklaard!
Ik heb ervaren dat we er in bijzondere tijden staan als Regenboog!

En dan kijk ik ook al even vooruit naar het nieuwe schooljaar…
We hopen in augustus weer vrij ‘normaal’ weer van start te kunnen gaan. We
hoeven niet meer te werken met cohorten dus we kunnen ons onderwijs weer
vormgeven zoals we gewend zijn. Ook ouders zijn weer welkom in de school. Dit
kan wel alleen op 1,5 meter afstand én met toepassen van triage. Er is dus
voorlopig geen inloop mogelijk en er wordt dus afscheid genomen bij de
ingangen. Maar het vergemakkelijkt wel het gesprekje dat via Parro even gepland
kan worden na schooltijd. Of de aanwezigheid bij presentaties en bij het werken
in de hoeken.
We hebben afscheid genomen van geweldige teamleden en krijgen er hele leuke
nieuwe collega’s voor terug. Met dit ‘nieuwe’ team gaan we in augustus aan de
slag en daar hebben we heel veel zin in!
Maar nu eerst vakantie!!
PS: ik had u een nieuw protocol beloofd maar dat krijgt
u bij de start van het schooljaar. Zo kunnen we
eventuele nieuwe ontwikkelingen ook direct
meenemen.

De tekening is gemaakt door
onze nieuwe conciërge Theo.

Zomerpicknick
Wat sluiten we een bijzonder schooljaar af en wat missen we ons moment van
samen feestelijk een eind picknick!! We hopen echt dat we volgend jaar weer met
z’n allen op het schoolplein staan…
Minder “echt samen” maar niet minder gemeend, wensen wij jullie allen een heel
fijne zomervakantie toe en bedanken wij jullie voor wederom een jaar vol fijne
samenwerking en vertrouwen.

Vanuit de oudervereniging
Op de oproep voor nieuwe bestuursleden voor de OV zijn geen reacties gekomen. Dit
betekent dat de leden van het huidige bestuur (Remco Eversen, Marina Hartel en
Arjen van Beek) hun taken ook volgend schooljaar weer oppakken.
Als ouder bent u allemaal lid van de oudervereniging. Dit betekent ook dat er een
jaarlijkse ledenvergadering is, die we meestal combineren met een klassenraad of
thema-avond van school. Op die avond wordt o.a. de verantwoording gegeven voor
de besteding van de ouderbijdrage.
Vanaf komend schooljaar gaan we werken met een OV die bestaat uit 3
bestuursleden en nog 3 ouders die namens alle ouders zitting willen nemen in de OV.
Het liefst voor meerdere schooljaren. Als OV-lid praat je mee over de invulling van
activiteiten en feesten en vieringen voor de gehele school. De klassenouders zijn en
blijven verbonden aan de groepen en ondersteunen de leerkracht bij de activiteiten
voor de klas.
De oudervereniging vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar. Tot nu toe waren,
naast het bestuur, de klassenouders van de groepen hierbij aanwezig.
Omdat de klassenouders veelal jaarlijks wisselen, willen we vanuit de OV overgaan
naar een deze meer duurzame werkwijze.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de OV en/of wilt u nog wat meer informatie?
Geef dit dan aan bij de voorzitter van de OV die te bereiken is via
remco.malden@hotmail.com.
We hopen in het nieuwe schooljaar met een voltallige OV van start te gaan!

Lieve kinderen en ouders van de Regenboog.
Graag wil ik jullie bedanken voor het fantastische afscheid van
mijn jaren op de Regenboog. Ik had niet kunnen bedenken dat ik
zo in het zonnetje gezet zou worden. Lieve woorden, kaarten,
bloemen, cadeaus, FANTASTISCH.
Dat er nog zoveel mensen bij konden zijn op deze manier…. Ik
ben er nog regelmatig om aan het glimlachen. Wat geschreven is
bewaar ik. Kan ik het heerlijk nog eens lezen in de tijd die eraan
komt.
De Regenboog blijft in mijn hart. Gelukkig ligt er ook nog een
natuurlijk lijntje via mijn kleinkinderen.
We zullen elkaar vast nog zien. Ik
wens jullie allemaal een hele fijne
vakantie.
Liefs van Esther

Nieuws vanuit de groepen

Nog een impressie van de activiteiten in deze laatste week.

Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 afscheid
genomen van de Regenboog. Op dinsdagavond hebben we kunnen genieten van
de superleuke musical ‘De Feestplaneet’. Gelukkig mochten we de musical
opvoeren in de Poort waardoor alle ouders hierbij aanwezig konden zijn. De
kinderen hebben het geweldig gedaan en kregen dan ook een groot applaus.
Daarna kregen zij nog een heel persoonlijk lied toegezongen door alle ouders en
natuurlijk hielden Jacky en Esther nog een woordje voor iedere leerling.
Op woensdag zijn de leerlingen traditiegetrouw dan écht de school uit gegleden.
We wensen alle leerlingen heel veel plezier en succes in het voortgezet onderwijs!
En we hopen dat ze nog af en toe binnen lopen om ons te vertellen hoe het met ze
gaat.

Nieuws vanuit externen

Op de website van de bibliotheek is de zomerbingo te vinden voor alle leerlingen
van groep 1 t/m 8. Heel veel leesplezier in de vakantie!

