Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team

Kalender september 2020

We zijn goed gestart met elkaar!
Het is best even wennen: een nieuwe juf of meester,
een nieuwe groepssamenstelling dus deels nieuwe
medeleerlingen, nieuwe regels en afspraken en
nieuwe lesstof.

8+10/9
14/9
21/9
28/9
30/9

Kennismakingsgesprekken 1-8
Koffie-uurtje ouders 8.30-9.30
OV 20.30u
MR 20.00u
Start kinderboekenweek

Jarigen t/m 7 september 2020
31/8 Jara (10 jaar)
2/9
Alina (8 jaar)
4/9
Pien (7 jaar)
7/9
Noor W (8 jaar)
Van harte gefeliciteerd!

Maar ook vertrouwd: werken met Gynzy op het
chromebook, een mooi verhaal schrijven of tekenen,
(Geplande) vervanging
samen de klassenvergadering houden, samen een
geen
thema uitwerken voor WO, werken in de moestuin
met Sjef, timmeren tijdens werkplantijd en lekker buiten spelen op het plein of op
het veld.
In elke groep worden volop activiteiten gedaan vanuit de ‘Gouden Weken’. Een
goede manier om elkaar nog beter te leren kennen!
Volgende week staan ook de
kennismakingsgesprekken gepland.
We vinden het heel fijn dat we alle
ouders dan ook weer in de school
zullen ontmoeten! Verderop leest u
een uitgebreidere toelichting
hierop.

De gezamenlijke start op het plein op de 1e schooldag!

Corona
Helaas zijn er al veel leerlingen verkouden en zijn er dus dagelijks leerlingen
afwezig. Een aantal leerlingen is ook al getest. Het is heel dubbel: een test in best
belastend voor een kind, maar met een negatieve uitslag mag een kind wel weer
snel naar school toe. Test je niet, dan moet een kind eerst 24u klachtenvrij zijn en
dit kan met een neusverkoudheid soms wel even duren.
Het blijft nog zoeken deze weken denk ik. Vanuit school hebben we wel nauw
contact met de GGD. Zij adviseren om bij alleen klachten van neusverkoudheid
eerst even af te wachten voordat je test bij een kind (maar dus wel thuis te
blijven).
Ook de GGD wordt overvallen door alle meldingen vanuit de basisscholen. Intern
wordt bekeken hoe in de komende periode om te gaan met klachten van
neusverkoudheid bij kinderen t/m 12 jaar. Mocht hierin iets wijzigen, dan
informeren wij u hier uiteraard over.
Rookvrij schoolplein
Vanaf 1 augustus moeten alle scholen een rookvrije zone
hebben ingericht rondom de school. Nu is de datum
vanwege corona iets opgeschoven naar 1 januari 2021, maar
natuurlijk werken wij hier als school graag aan mee.
Wij hebben geen signalen gekregen dat dit vanuit ouders
een zorg is op dit moment, maar wij zullen zorgen voor
duidelijke tekens zodat iedereen hierop alert kan blijven.
Check leerlinggegevens & privacy
Tijdens de kennismakingsgesprekken krijgt u de stamkaart
van uw kind mee om te controleren. Fijn als deze weer zo snel mogelijk retour
komt met eventuele wijzigingen/aanvullingen.
Verder kunt u in Parro uw privacy-voorkeuren wijzigen. Hierin zijn ook 2 opties
toegevoegd over de schoolfotograaf.
De privacy-voorkeuren worden jaarlijks aan u voorgelegd.

Kennismakingsgesprekken
Op 8 en 10 september staan er kennismakingsgesprekken gepland. U ontvangt
vandaag de uitnodiging hiervoor. Ouders met meerdere kinderen kunnen vanaf
vanavond inschrijven; overige ouders vanaf morgenvroeg.
De gesprekken zijn bedoeld als een ontspannen start van het schooljaar met
elkaar waarin er ruimte voor de leerling en ouders is om bijvoorbeeld aan te
geven hoe de start is geweest, wat je fijn vindt in de klas, hoe een kind het beste
kan werken, etc. We sturen deze week een gespreksleidraad die u thuis alvast
kunt bespreken met uw kind(eren).
Alle kinderen zijn dus welkom bij de gesprekken, van groep 1 t/m 8.
Het is de bedoeling dat de kinderen samen met de ouder(s) komen. Wij zouden
het waarderen als gescheiden ouders ook samen met hun kind(eren) op gesprek
komen. We denken dat het belangrijk is dat kinderen zien dat we allemaal met
elkaar samenwerken.
Wat betreft de coronamaatregelen: we denken dat we alle ouders gewoon in
school kunnen ontvangen omdat iedereen in een eigen lokaal zit, maar houdt u
alstublieft zelf ook goed rekening met de 1,5 meter regel en blijf niet hangen in de
school als u andere ouders treft. Probeer ook niet te vroeg te komen en wij zullen
strak met de tijd werken zodat er geen overlap ontstaat.
We ontmoeten u graag volgende week!
Koffie-uurtje
We starten dit schooljaar voor het eerst met een koffie-uurtje voor ouders. De
eerste staat gepland op maandagochtend 14 september om half 9.
Het is een informeel samenzijn bedoeld om onder het genot van een kopje koffie
verschillende onderwerpen te bespreken. Dit kunnen onderwerpen zijn die ik
vanuit school inbreng, bijvoorbeeld door iets te vertellen over waar we mee bezig
zijn of om jullie als klankbord te gebruiken. Daarnaast kunnen ouders ook vragen
stellen of een onderwerp inbrengen.
Het idee is eigenlijk dat ouders om 8.30u vrij kunnen aanschuiven voor de koffie,
maar vanwege corona is het belangrijk om te weten hoeveel mensen aanwezig
zijn.
Aanmelden hiervoor kan via een Parro-berichtje naar mij (Judith) of via de e-mail:
directie@regenboogmalden.nl.

Gestolen fiets
Vorige week leek er een fiets gestolen te zijn die ’s nachts bij de
school is blijven staan. Natuurlijk willen we niet de hele school
vol fietsen hebben staan, maar mocht het een keer zo uitkomen
dat een fiets ’s middags niet mee naar huis kan, zet ‘m dan
gerust even bij ons binnen in de hal na schooltijd.
Overdag is dit lastiger (voor bijvoorbeeld stepjes of fietsen
zonder slot) omdat we alle ruimtes echt nodig hebben voor ons
onderwijs en er anders onveilige situaties ontstaan.
Verbouwing hal
Er is de vakantie hard gewerkt aan de verbouwing van onze hal. Deze wordt al
volop gebruikt voor de instructiemomenten van leerjaar 6 en tijdens werkplantijd
weten de leerlingen een plekje te vinden op de nieuwe banken.
Het is nog niet helemaal af helaas, maar volgende week tijdens de
kennismakingsgesprekken kunt u alvast een blik werpen op onze nieuwe ruimte.

