Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We hopen dat iedereen genoten heeft van een fijne
vakantie!

Kalender okt/nov 2020
26/10
29/10
3/11
10/11
17/11
19/11

Deze week luizenkammen-thuis
Leerlingenraad
KOFFIE-uurtje ouders online
Oudergesprekken 1-8 online
Kinderpodium zonder ouders
Oudergesprekken 1-8 online

Ondanks de beperkingen die er zijn vanwege
corona gaan scholingen gelukkig wel gewoon (vaak Jarigen t/m 2 november
Geen jarigen
online) door. Deze week zijn er daardoor
Van harte gefeliciteerd!
verschillende leerkrachten afwezig.
(Geplande) vervanging

26+27/10: Willian (ziek)-> invalpoule
27/10: Marieke (scholing) -> invalpoule
28/10: Christel (scholing) -> invalpoule
28/10: Jacky (scholing) -> invalpoule

Christel en Marieke gaan dit jaar de opleiding tot
rekencoördinator doen. Verder komen Jacky en
Christel meerdere malen per jaar samen met de
freinetcoördinatoren van de andere freinetscholen in het land om samen het
freinetonderwijs levend te houden en van elkaar te leren.

Luizenkammen
We kunnen helaas geen ouders vragen om ons te helpen bij het luizenkammen.
Vandaar ons dringende verzoek om uw kind thuis regelmatig te controleren en
ons te laten weten wanneer u luizen en/of neten gesignaleerd heeft.
Corona
U heeft zondagavond van ons de laatste versie van het protocol ontvangen. Zoals
er nu in de media gecommuniceerd wordt, komen er nog geen nieuwe
maatregelen deze week dus blijft dit protocol van kracht.
Vacature Libellen
We zitten midden in de werving van een nieuwe leerkracht. We hebben in de
vakantie meerdere brieven mogen ontvangen en zullen deze week de gesprekken
voeren. Vanaf maandag 2 november staat Cindy Jacobs in de groep, zij zal
vervangen totdat we een nieuwe leerkracht hebben gevonden voor de Libellen.

KOFFIE-uurtje - online
Met de nieuwe richtlijnen houden we op dinsdag 3 november een online KOFFIEuurtje. U mag dus zelf thuis de koffie zetten en gezellig inloggen om 8.30u. Mocht
u deel willen nemen, meldt u zich dan aan via directie@regenboogmalden.nl.
Dan zorg ik voor de digitale uitnodiging.
Facebook
Heeft u onze nieuwe facebook pagina al gevonden? We willen social media meer
benutten om ons zichtbaar te maken binnen het dorp. We zullen berichten
plaatsen waardoor (nieuwe) ouders meer een beeld krijgen bij ons onderwijs en
het reilen en zeilen binnen de school (uiteraard rekening houdend met de
privacyregels). De pagina is net opgezet dus nog niet heel actief, maar de eerste
ouders hebben ons gevonden.
Mooi initiatief van een ouder
Hallo,
Vorig jaar heb ik mutsen en sjaals ingezameld als kerstcadeau voor de bezoekers van de
nachtopvang. Dit warme gebaar heeft ze echt een lichtpuntje gebracht in de donkere,
eenzame dagen rond de kerst. Toen ik zag met welke dankbaarheid de inzamelactie
werd ontvangen, nam ik het besluit om een initiatief te starten waarin ik, samen met
iedereen die wil helpen, mutsen en sjaals wil breien als kerstcadeau voor de
nachtopvang, alsook speelgoed voor kinderen die bij de crisisopvang zitten.
Hoewel het een zeer bijzonder jaar is om te starten met dit initiatief, is het toch gelukt
om het vorm te geven. Samen met anderen- zo heeft bijvoorbeeld de breigroep van de
Honinghoeve, de plek waar vorig jaar de kerstkaartjes van de kinderen naartoe zijn
gegaan, zich aangesloten bij dit initiatief – heb ik al veel mooie spullen mogen breien.
Wat ik wens is, om meer mensen te bereiken, mensen die zich misschien aan willen
sluiten en iets breien.
Wil jij ons meehelpen en een kerstcadeau maken, je bent ontzettend welkom! Stuur me
een berichtje via buskerbij@hotmail.com, of via de whats app, dan zal ik verdere uitleg
geven en laten zien wat we maken.
Warme groet, Hanneke

Vanuit externen
Onderzoek Corona
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms
met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer
thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt
voor uw kind en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen.
In
het
jeugdjournaal
is
pasgeleden
al
aandacht
geweest
voor
dit
onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn
aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de
levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten?
Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens
en na deze crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze
samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer
informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor
onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de
informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor
ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen.
Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen
of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u
toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in
de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl

Pleegzorg gemeente Heumen
Van 28 oktober tot en met 4 november 2020 wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg
georganiseerd. Met deze landelijke actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van
pleegzorg en het tekort aan pleegouders.
In de regio Rijk van Nijmegen starten we een campagne om nieuwe pleegouders te werven. Lokaal willen we
ook onze waardering uiten aan pleeggezinnen in onze gemeente en hen bedanken voor het openen van hun
thuis en het delen van hun liefde.
Wil je meer informatie over pleegzorg?
Kijk op de website van www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl. Hier vind je meer informatie over onder andere de
vormen van pleegzorg en welke ondersteuning er wordt aangeboden. Lees hier ook persoonlijke verhalen en
ervaringen van pleegouders

