Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Wij hebben genoten van de
kennismakingsgesprekken met alle kinderen en hun
ouders! Wij vonden het erg waardevol om elkaar
weer te ontmoeten. En wat waren het leuke
gesprekken!
De kinderen waren heel goed in staat om te
vertellen hoe het met ze was, hoe ze het in de klas
vonden gaan en wat ze zelf fijn zouden vinden in de
klas en bij het leren.

Kalender september 2020
21/9
28/9
30/9

OV 20.30u
MR 20.00u
Start kinderboekenweek

Jarigen t/m 21 sept 2020
13/9

Lou (4 jr) en Ayla (6 jr)

Van harte gefeliciteerd!

(Geplande) vervanging

17/9: Carla -> Frederique (ochtend)

Vanmorgen was de aftrap van ons eerste koffie-uurtje. Een prettige manier om
met elkaar in gesprek te zijn over relevante onderwerpen vanuit school en vanuit
ouders. Zo hebben we het uitgebreid gehad over de mogelijkheden om de
Thee&Tentoonstelling begin november coronaproof door te kunnen laten gaan.
Dit leverde een mooie voorzet op richting de OV en het team.
Het volgende koffie-uurtje staat gepland op dinsdag 3 november.
Komende week staan de groepsbesprekingen op de planning. Carla en ik hebben
samen met de leerkrachten een gesprek over hun groep: wat is de indruk van de
groep, hoe zijn de resultaten, waar willen we aan werken en hoe gaan we dit
vormgeven in de komende periode. Uiteraard wordt dit niet steeds nieuw
bedacht, maar maken we gebruik van de kennis en ervaring die door de vorige
leerkrachten al is opgedaan. We zetten de aanpak door en kijken of en welke
aanscherping nodig is, passend bij dit moment in het schooljaar.
Corona
Het blijft belangrijk bij een ziekmelding om aan te geven welke klachten uw kind
heeft én of er ook klachten zijn bij een gezinslid. Zo kunnen wij, indien nodig, een
duidelijke melding maken bij de GGD.

Stamkaarten
Tijdens de kennismakingsgesprekken heeft u de stamkaart van uw kind(eren)
mee gekregen. Zorgt u ervoor dat deze weer retour komt?
BSO op de Regenboog
Al eerder hebben wij via de nieuwsbrief aangegeven dat we de mogelijkheid
onderzoeken om te starten met een Regenboog-BSO. Dit betekent een BSO met
alleen leerlingen van de Regenboog. Omdat we KION naast ons als
samenwerkingspartner hebben voor de kinderopvang, is het logisch om ook de
BSO via hen aan te bieden. Ons gezamenlijk ideaal zou zijn om te komen tot een
BSO die, passend bij de visie en werkwijze van onze school, zich richt op het
buitenleven en het groen.
Vanwege corona hebben deze gesprekken enige tijd stil gelegen, maar we hopen
hier in de komende maanden meer vorm aan te kunnen geven. We houden u op
de hoogte van deze ontwikkelingen.
Ventilatie
In het vorige Regenboognieuws liet ik weten dat er herhaaldelijk geventileerd
wordt in de groepen. Ter verduidelijking: we doen dit wanneer de leerlingen niet
in het lokaal zijn. Dus voor en na schooltijd en tijdens elke pauze of andere
buitenspeelmomenten. We zetten dan alles tegen elkaar
open. Gedurende de lessen staan er soms ook ramen en/of
deuren open vanwege de warmte, maar dit is niet anders
dan voorheen.
Registreren en hygiëne
Af en toe zijn er gelukkig weer ouders in de school!
Tegenover de hoofdingang staat de desinfectiezuil en ligt
een A4 om u te registreren (zie foto).
Wilt u hier alstublieft gebruik van maken?
Fruit en water
Wil iedereen weer denken aan onze afspraken rondom
de fruitpauze en de lunch? Deze staan beschreven in ons
gezonde school beleid op de website.

Herinrichting hal
Het is bijna klaar! Deze week is het fotobehang geplaatst! We wachten nu nog op
de lange tafel en op de deuren als afscheiding van de printer.

Vanuit externen
Uitnodiging preventiewerk jeugd Heumen
Onderstaande uitnodiging is ook rechtstreeks naar ouders verstuurd, maar als
reminder ook nog in deze nieuwsbrief. Een zinvolle bijeenkomst is deze digitale
tijd!

