Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Vanaf morgenvroeg 9u kunnen de
oudergesprekken ingepland worden.
Fijn dat er weer een moment is om met elkaar in
gesprek te gaan, al is het dan via Teams.

Kalender nov 2020
3/11
3/11
10/11
17/11
19/11

Leerlingenraad
KOFFIE-uurtje ouders online
Oudergesprekken 1-8 online
Kinderpodium zonder ouders
Oudergesprekken 1-8 online

Jarigen t/m 2 november

Wij merken vanuit school dat de lijnen gelukkig nog Geen jarigen
steeds kort zijn en dat ouders de leerkrachten
Van harte gefeliciteerd!
(Geplande) vervanging
goed weten te vinden als er iets speelt rondom
Vanaf 2/11: Cindy Jacobs in groep 2/3
hun kind(eren), ook buiten de geplande
6/11: Carla -> Cindy Jacobs (scholing)
gespreksmomenten om.
Tegelijkertijd merk ik als directeur dat hoe langer deze situatie duurt, ik de
verbinding met ouders steeds meer mis. Aan het begin van dit schooljaar leek er
weer voorzichtig wat mogelijk, maar nu is de afstand toch weer erg groot.
En communicatie over groeps- en schoolzaken die alleen via de nieuwsbrieven en
e-mail verloopt, is écht anders dan af en toe dat korte praatje aan de deur en het
snel even kunnen afstemmen met (klassen)ouders, OV of MR over zaken omdat je
elkaar tegenkomt of even binnen kunt lopen.
Voorlopig is het nog even niet anders en dat begrijpen we heel goed.
En dus blijft bij deze het dringende verzoek om als er vragen zijn, of als zaken
vragen oproepen en dus onduidelijk zijn, of wat dan ook, om even contact op te
nemen en je zorg uit te spreken, je vraag te stellen of je reactie te geven.
Zodat er geen ruis op de lijn komt en als we elkaar straks wel weer ‘gewoon’
kunnen ontmoeten, we samen de draad weer oppakken en met elkaar iets moois
neer blijven zetten voor de leerlingen van de Regenboog!

Opknappen entree school
In de komende weken wordt de voorkant van de gevel opgeknapt. De muur
rondom de hoofdingang wordt geschilderd in één kleur en het kunstwerk krijgt
weer frisse Regenboogkleuren.
Verder komen er nieuwe beelden op de nu nog lege ramen bij de deur.
Corona
Morgenavond is er een nieuwe persconferentie. Mocht er een aanscherping zijn
die van invloed is op het basisonderwijs, dan informeren wij u uiteraard op korte
termijn.
Status vacature Libellen
Wij kunnen binnenkort een nieuwe collega verwelkomen bij de Libellen en daar
zijn we natuurlijk erg blij mee. Zodra dit formeel rond is, zal de kandidaat zich
voorstellen in deze nieuwsbrief.
Oudergesprekken
Op 10 en 19 november staan de oudergesprekken gepland. Vanaf dinsdag 3
november om 9u kunt u zich hiervoor inschrijven. Er volgt een uitnodiging via
Teams voor deze gesprekken.
KOFFIE-uurtje - online
Morgen om 8.30u is er een digitaal koffie-uurtje. Mocht u zich nog aan willen
melden dan kan dit. Laat het dan zo snel mogelijk weten via
directie@regenboogmalden.nl. Ik wil het graag hebben over de verbinding tussen
ouders en school in deze periode. En verder praat ik u bij over waar we als school
inhoudelijk mee bezig zijn, want dat gaat gelukkig gewoon door!
Thee & Tentoonstelling - vervalt
Tijdens het koffie-uurtje in oktober hebben we met ouders alternatieven bedacht
voor de Thee & Tentoonstelling. Na de aanscherping van de richtlijnen zijn deze
alternatieven helaas ook niet meer verantwoord, dus moeten we ook deze T&T
laten vervallen. We kiezen daarom voor een digitale T&T die verzorgd zal worden
door de Sprinkhanen. Zij gaan de komende week vlogs maken in de verschillende
groepen. De sprinkhanen hopen hun vlogs eind volgende week af te ronden zodat
u de presentaties thuis samen met uw kind(eren) kunt bewonderen.

Open avond 5 november voor nieuwe ouders
Ook de open avond voor nieuwe ouders laten we vervallen. Ik heb via de website
en facebook de oproep gedaan aan nieuwe ouders om een persoonlijke afspraak
te maken voor een kennismaking. Mocht u mensen kennen in uw omgeving met
een kind dat bijna 4 jaar wordt, verwijst u ze dan naar onze website voor meer
informatie?
Sinterklaas & Surpriseavond
Natuurlijk vieren we Sinterklaas op de Regenboog! We zijn druk bezig om te
bedenken hoe we dit dit jaar vorm zullen geven met alle mitsen en maren die er
zijn. Misschien kan de Sint ook wel inloggen via Teams .
Wat helaas niet kan is het gebruik maken van alle hulppieten tijdens de
surpriseavond op 24 november. Hier zullen we een andere invulling aan geven
samen met het team, stagiaires en eventueel de oudere leerlingen binnen de
school.
Mooi initiatief van een ouder
In het vorige Regenboognieuws stond een oproep van Hanneke voor het breien
van mutsen en sjaals. Helaas had zij haar e-mailadres niet juist genoteerd. Bij deze
het goede e-mailadres: buskerbij@outlook.com. Alle hulp is welkom!

