Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We hebben de Naamfeestdag goed gevierd met
elkaar! Na het hijsen van de vlag en zingen van ons
Regenbooglied, hebben de oudste kinderen de
anderen opgehaald om in gemixte groepjes aan de
slag te gaan.
Het was mooi om te zien hoe er met heel veel
plezier getekend, geschreven, geborduurd en
gehaakt werd! En hoe de leerlingen elkaar hielpen
om er wat moois van te maken.

Kalender oktober 2020

26/10 Deze week luizenkammen
27/10 Leerlingenraad

Jarigen in de vakantie
19/10
20/10
21/10
23/10
25/10

Stian (6 jaar)
Levi (4 jaar)
Iris (7 jaar) en Dauwe (11 jaar)
Eva (9 jaar)
Lucas (5 jaar)

Van harte gefeliciteerd!

(Geplande) vervanging
Geen

In alle groepen herleefden vroegere tijden!
In het Feel Fit Center hebben we elkaars dansen kunnen bewonderen. Elke groep
heeft twee dansen laten zien waarop ze de afgelopen weken geoefend hebben. De
bedoeling van de danslessen was onder andere om weer meer vrij te dansen in de
school. Er waren in de gymzaal prachtige vrije dansen te zien voor volop nieuwe
inspiratie!
In deze nieuwsbrief een impressie van onze feestochtend.
Vandaag sluiten we de eerste periode van het schooljaar af. Het begon hectisch
met veel zieke kinderen thuis, maar inmiddels draaien we alweer een paar weken
met volle groepen gelukkig. De eerste thema’s zijn uitgewerkt met de leerlingen:
van ridders en kastelen tot planten, Nederland en duurzaamheid. En er hangen al
vele mooie nieuwe verhalen in de school. Zo jammer dat ouders dit nu niet
kunnen bewonderen… Maar we hopen dat jullie via het Regenboognieuws en
Parro toch een beetje mee genieten met wat er in de school en de klassen gebeurt!
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie toe!

Corona
De persconferentie heeft geen directe consequenties voor het basisonderwijs, fijn
dat wij gewoon op zelfde voet verder kunnen gaan.
We hopen dat iedereen kan genieten van een rustige ontspannen vakantie en dat
we elkaar daarna weer in goede gezondheid zien!
Vacature Libellen
Frederique werkt na de vakantie nog een weekje bij de Libellen en neemt dan op
donderdag 29 oktober helaas afscheid…we vinden het heel jammer dat ze gaat!
We hebben een eerste ronde gesprekken gevoerd maar hebben de vacature
helaas nog niet kunnen vervullen. Dit betekent dat we breder gaan werven.
Mocht u iemand kennen die interesse heeft laat hem/haar dan contact opnemen
met Judith via directie@regenboogmalden.nl.
Bezuinigingen gemeente Heumen
Er staan helaas verschillende bezuinigingen op de stapel binnen de gemeente
Heumen. De bibliotheek is hier eentje van, maar ook de service van Natuur en
Milieu Educatie (NME), de muzieksubsidie en stichting Leergeld. Gelden en
diensten die van groot belang zijn voor alle kinderen binnen de gemeente en dus
ook raakt aan leerlingen van de scholen. Uiteraard doen we mee aan lopende
acties die er zijn zoals de handtekeningenactie voor de bieb. Daarnaast is er
vanuit ons bestuur ook een brief naar het college van B&W gestuurd om onze
zorg hierover te uiten vanuit het onderwijs.

Vanuit de groepen

Vanuit externen
ANWB

Hockeyclub Union

