Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Ik was een week te vroeg met de aankondiging van
de leerlingenraad…
In de afgelopen week hebben twee oud-leden in alle
groepen uitgelegd wat de bedoeling is van de
leerlingenraad en wat je als lid precies doet.
Kinderen konden zich vervolgens opgeven en er
zijn vanuit elke groep nieuwe leden
vertegenwoordigd.

Kalender september 2020
29/9
30/9
1/10
9/10
14/10
16/10

Leerlingenraad
Start kinderboekenweek
Kinderpodium (zonder ouders)
Studiedag (alle knd VRIJ)
Naamfeestdag
Start herfstvakantie (alle lln om
12u VRIJ)

Jarigen t/m 5 okt 2020
29/9
1/10

Floor (9 jaar)
Anna (8 jaar)

(Geplande) vervanging

1/10harteJacky
/ Laura
Van
gefeliciteerd!

Vandaag was de eerste vergadering een feit. De
leerlingen hebben meegedacht over de nieuwe schoolregels en hebben ook nog
een agendapunt opgepakt van vorig schooljaar over verkeersveiligheid rondom
de school.
In het volgende Regenboognieuws stellen de leerlingen zich graag aan u voor!
Morgen openen we met elkaar de Kinderboekenweek. Verderop in dit
Regenboognieuws leest u hoe we hier invulling aan geven.
Op donderdag laten de leerlingen tijdens het
kinderpodium aan elkaar zien met welke
thema’s zij bezig geweest zijn in hun groep.

Corona
Er is vanuit de GGD een nieuwe beslisboom voor 0-jarigen
t/m groep 8 (zie de bijlage bij de mail). Hiermee vervallen
dus de eerdere beslisbomen die u mee naar huis heeft
gekregen. Leest u ‘m goed door, er is op verschillende
plaatsen extra informatie toegevoegd. Ook is het
belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin
met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven. We
zullen deze nieuwe versie donderdag of vrijdag mee naar
huis geven in de mee-map.
Verder is er gisteravond een nieuwe persconferentie
geweest. Er zijn geen directe consequenties vanuit de
overheid voor het basisonderwijs, maar vanuit school (en
in samenspraak met het bestuur) scherpen wij de maatregelen toch weer aan
helaas.
Hoewel we net opgestart waren om ouders weer meer te betrekken bij ons
onderwijs, moeten we dit helaas voorlopig toch weer intrekken.
We gaan terug naar de situatie zonder extra volwassenen in de school.
We maken wel een uitzondering voor één op één gesprekken en voor externen
die op school komen voor de begeleiding van (groepjes) leerlingen.
We zijn dus terughoudend en zullen per afspraak bekijken wat mogelijk en nodig
is. Dit betekent dat we ook weer vaker kiezen voor een online afspraak in plaats
van een afspraak op school.
De ouderhulp tijdens de Naamfeestdag komt te vervallen en ook kan er geen
publiek aanwezig zijn in het Feel Fit Center bij de dansuitvoeringen als afsluiter
van de Naamfeestdag.
We vinden het echt ontzettend jammer, maar begrijpen natuurlijk dat dit is wat
nu nodig is en handelen hier ook naar.
En we hopen heel erg dat we over een tijdje de draad weer op kunnen pakken
met elkaar!

Kinderboekenweek 2020
Van 30 sept. t/m 11 okt. is het weer Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: En toen!
Met dit thema gaan we op reis in kinderboeken, terug in de tijd.
In deze periode worden er diverse schrijfopdrachten rondom het thema vroeger
gedaan (in plaats van het verhalenschrift). Deze worden door de school heen
ophangen.
Daarnaast vinden er verschillende andere activiteiten rondom dit thema plaats;
elke groep geeft hier zijn eigen invulling aan.
De Naamfeestdag op woensdag 14
oktober zal ook in dit thema plaatsvinden
met workshops uit de tijd van toen. Via Parro
komt nog een oproep voor ouderhulp.
Deze dag wordt afgesloten met een
presentatie van dansen aan elkaar in de
sporthal.

Gezonde school
Wij hebben opnieuw het vignet Gezonde School behaald! Het vorige vignet was
verlopen, maar we hebben wederom laten zien dat we aan de kwaliteitscriteria
van de gezonde school voldoen.
Uiteraard zijn we blij met dit behaalde resultaat en gaan wij door met o.a. het
Klasse!restaurant en de gezonde pauze en lunchhap.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties, meer
informatie leest u op www.gezondeschool.nl.

Vanuit de groepen
Vlinders
Mijn naam is Vera, ik ben 18 jaar oud en woon in Molenhoek. Ik
ben tweedejaars pabostudent op de Han in Nijmegen. Tot de
herfstvakantie zal ik op donderdag stagelopen en daarna ook op
de woensdag. Ik ben begonnen in groep 1/2 bij Helga en Marieke
en rond februari ga ik naar de bovenbouw.
Ik heb veel zin in dit schooljaar en ik hoop veel te leren tijdens de
stageperiode bij de Regenboog!

Diverse groepen
Hoi, mijn naam is Chantal Janssen, ik ben 33 jaar en je zal mij dit schooljaar zien
rondlopen bij De Regenboog op de maandag en donderdag. Ik volg de versnelde
opleiding tot onderwijsassistent en ik mag met plezier stage lopen op deze
basisschool.
Daarnaast werk ik als vrijwilliger bij het Technisch Creatief
Centrum Nijmegen en begeleid ik daar een
programmeerclubje voor jongens en meiden tussen de 9 –
12 jaar oud.
Buiten mijn stage en vrijwilligerswerk om vind ik het leuk
om te wandelen, om te tekenen of creatief bezig te zijn,
series/films te kijken op Netflix en te knuffelen met mijn
twee katten: Mila en Molly.

Vanuit externen

In een roerige tijd met Corona , weer een bericht van de GGD
Door persoonlijke omstandigheden ben ik een tijd uit beeld geweest en
tot het eind van het jaar ook niet weer zichtbaar op school.
In het nieuwe jaar ga ik het met school weer oppakken.
Er komen weer spreekuren 1x per maand ,waar jullie als ouders weer
terecht kunnen met opvoedvragen over gezondheid , opvoeding, gedrag.
Hierbij kunnen jullie denken aan: zindelijkheid, slapen, druk gedrag, pesten, beweging
en voeding.
Spreekuren van vanaf 8.30 tot 10.00 wisselend op dinsdag en donderdag.
Dinsdag 12 jan
Dinsdag 9 maart
Dinsdag 18 mei

donderdag 11 febr
donderdag 8 april
donderdag 10 juni

Vanaf 5 oktober is bij spoedvragen mijn vervangster
Natalie Faddegon
Jeugdverpleegkundige 0-4, 12-19 jaar
Nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl
Vanaf december ben ik buiten de spreekuren ook telefonisch of per mail te bereiken.
Anneke van Hes
Jeugdverpleegkundige 06 –10252777
AvanHes@ggdgelderlandzuid.nl

