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Vanuit de directie en het team
We hebben een goede studiemiddag gehad met
elkaar vorige week. Door samen te werken aan de
inhoud blijven we ons onderwijs goed op elkaar
afstemmen. Dit vinden we belangrijk voor onze
leerlingen. Zo is er een logische lijn en zijn
afspraken en routines voor hen herkenbaar door
de jaren heen.

19/11
24/11
30/11
1/12

Oudergesprekken 1-8 online
Kinderpodium zonder ouders
Oudervereniging online
Studiemiddag: lln v.a. 12u VRIJ

Jarigen t/m 23 november
16/11 Joris (12 jaar)
23/11 Faris (4 jaar) – welkom!
Van harte gefeliciteerd!

(Geplande) vervanging

Vanaf 2/11: Cindy Jacobs in groep 2/3 op ma/di/wo

Ook zijn de eerste oudergesprekken
Vanaf 2/11: Esther in groep 7/8 op vrijdag
17/11: Jacky -> Sharon v Haren (scholing)
gevoerd. Dit ging (in de meeste gevallen
17/11: Marieke -> Helga (scholing)
☺) prima via Teams.
Voor ons weer fijn om met u in contact te zijn en de ontwikkeling en welbevinden
van uw kind(eren) te kunnen bespreken.
En de Sint is in het land! Hij werkt dit jaar natuurlijk
vanuit huis maar kon het niet laten om toch al even bij
ons op de Regenboog langs te komen. Wel
‘coronaproof’ toen er niemand in de school was, maar
gelukkig heeft hij voor elke groep een videoboodschap
achter gelaten!
Corona
Er zijn nog wat kleine aanpassingen, die weer verwerkt zijn in de laatste versie.
Het gaat met name om de duur van de beperkingen. Deze zijn voorlopig ingesteld
t/m 18 november aanstaande. U vindt het gewijzigde document in de bijlage.
Oudergesprekken 19 november
Donderdag staat de 2e helft van de oudergesprekken gepland. U heeft hiervoor
een uitnodiging ontvangen om deel te nemen via Teams. Zorgt u dat u op tijd
ingelogd bent en klaar zit in de lobby?

Thee & Tentoonstelling november 2020
De leerlingen van de Sprinkhanen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan
hun vlogs. Zij hebben van elke groep een vlog gemaakt waarin verschillende
leerlingen werk laten zien waar ze trots op zijn en aan welk thema er in de groep
gewerkt is. Zo krijgt u als ouder(s) toch een inkijkje in de groep van uw
kind(eren). Ze zitten in de laatste fase van editing dus u kunt ergens eind deze
week de beelden verwachten.
Invulling vacature Libellen
We zijn heel blij dat we Anne van Schijndel als nieuwe collega mogen
verwelkomen op de Regenboog. Zij start op 1 december. Zij stelt zich hieronder
aan u voor:
Dag allemaal,
Hierbij wil ik me graag even voorstellen als de nieuwe
leerkracht van groep 2/3 op De Regenboog. Mijn naam is Anne
van Schijndel, ik ben 43 jaar en ik woon samen met mijn man
en onze kinderen in Nijmegen. Ik hou van lezen, wandelen,
koken en lekker eten. Inmiddels werk ik al ruim 15 jaar in het
basisonderwijs en ik heb in die tijd veel verschillende groepen
begeleid. Ik ben heel blij dat ik binnenkort op de Regenboog
met de kinderen van groep 2/3 mag gaan werken. Ik verheug
me erop om alle kinderen en ouders van deze klas te leren
kennen en er samen een mooi, leerzaam en fijn schooljaar van
te maken. Tot snel!
Hartelijke groet, Anne

Namens de oudervereniging
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief wordt ook een oproep verzonden om de ouderbijdrage voor
dit jaar te betalen.
Omdat afgelopen schooljaar sommige vieringen en schoolreisjes niet door konden
gaan vanwege corona, is een deel van de ouderbijdrage van vorig jaar niet
gebruikt. Welke evenementen dit jaar doorgang kunnen vinden is nog niet
helemaal duidelijk, een deel van de kosten is echter wel al gemaakt (denk aan het
vullen van de klassenkas, het kopen van mooie boeken voor de
kinderboekenweek en de aanstaande 5 decemberviering). Daarom hebben we in
de oudervereniging besloten het bedrag dat vorig jaar opgegaan is, dit jaar in
rekening te brengen. Op deze manier vullen we de rekening aan en kunnen alle
kosten dit jaar gedekt worden.
We hopen dat jullie net als voorgaande jaren weer massaal gehoor geven aan de
oproep om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Op die manier kunnen de
leerkrachten - juist ook in deze rare tijden - iets extra's voor onze kinderen
organiseren.
De test vorig jaar met betalen via Parro is erg tegengevallen, vandaar dat we weer
terug zijn gegaan naar het (mee)sturen van een brief. In de brief kunnen jullie
lezen om welk bedrag het gaat en op welke rekening het geld overgemaakt kan
worden (zie bijlage bij deze nieuwsbrief). Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
Marina Hartel, namens de oudervereniging van de Regenboog

Oproepje mondkapjes maken/kopen
Zaterdag 12 december zal ik, net als voorgaande jaren, weer in het
winkelcentrum staan om producten in te zamelen voor de voedselbank. Ik hoop
jullie dan weer te ontmoeten en veel houdbare producten van jullie te mogen
ontvangen (overigens kun je nu al een bijdrage te leveren door bij de servicebalie
van de Albert Heijn producten af te geven en bij Plus je
boodschappenpakketegeltjes te doneren).
Daarnaast kruip ik de komende weken achter de naaimachine om zoveel mogelijk
mondkapjes te naaien. Zoals je wellicht in het nieuws gelezen of gezien hebt, is
het voor mensen met een (te) kleine beurs bijna onmogelijk om ook nog geld
opzij te zetten om mondkapjes te kopen. Vandaar dat ik mondkapjes wil maken
en in wil zamelen om op 12 december bij de voedselbank af te geven. Wil je deze
uitdaging met mij aangaan en ook mondkapjes maken? Of wil je een bijdrage
leveren door een pakje wegwerp-mondkapjes te kopen? In de week van 7
december zal er aan de voordeur van school een tas hangen, waar je je
mondkapjes in kunt doen. Ik zorg dat ze goed terecht komen.
Voor meer informatie of inspiratie kun je me bereiken
via marinahartel@gmail.com.
Hartelijke groet, Marina

Vanuit externen
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.
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt willen wij u
hiervoor heel erg bedanken!
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

