Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Dinsdagmiddag hebben wij als team een
studiemiddag en zijn de leerlingen vrij.

Kalender december 2020
30/11
1/12
3/12
7/12
17/12

Oudervereniging online
Studiemiddag: lln v.a. 12u VRIJ
Sinterklaasviering
Medezeggenschapsraad online
Kerstviering Avond v.a. 17u,
alleen voor leerlingen

Jarigen t/m 7 december
Wij werken met elkaar voortdurend aan het
1/12
Teun (8 jaar)
versterken van het pedagogisch klimaat in de
5/12
Wies (7 jaar)
school. Hierbij is het belangrijk dat er een zelfde
Van harte gefeliciteerd!
aanpak is van groep 1 t/m 8, uiteraard wel passend
bij de ontwikkeling van de leerlingen op een
(Geplande) vervanging
bepaalde leeftijd. Dinsdagmiddag wisselen we
30/11 Cindy -> Libellen (laatste dag)
4/12
Esther -> Sprinkhanen (laatste dag)
uit hoe we in elke groep werken aan het
pedagogisch klimaat en stemmen we dit verder
af met elkaar.

En natuurlijk verwelkomen we de Sint en zijn Pieten komende donderdag in de
school!
In de ochtend zullen zij een bezoekje brengen aan alle groepen. Verder zijn er
deze dag voor de groepen 1 t/m 4 verschillende activiteiten georganiseerd. In de
groepen 5 t/m 8 worden de surprises uitgepakt.
Aan het einde van de ochtend zwaaien we Sint
en zijn Pieten uit en heeft elke groep een
programma voor de middag in de eigen klas.
Wij verheugen ons op een feestelijke en
gezellige dag!

Afronden vervangingen
De afgelopen weken hadden we een vaste vervanging bij de Libellen en bij de
Sprinkhanen. Bij de Libellen heeft Cindy 3 dagen in de week ingevallen en met
veel plezier en enthousiasme met de groep gewerkt. Bij de Sprinkhanen zagen we
Esther weer wekelijks terug en die ging aan de slag alsof ze niet weg geweest was!
Zowel Cindy als Esther sluiten de vervanging deze week af en nemen afscheid van
de leerlingen. Wij danken hen voor hun extra inzet op de Regenboog de afgelopen
weken! Vanaf dinsdag staat Anne als vaste nieuwe leerkracht bij de Libellen. En
vanaf vrijdag staat Laura weer in haar eigen groep.
Privacy-voorkeuren
Denkt u aan het aangeven van uw privacy-voorkeuren voor het gebruik van
beeldmateriaal? U kunt dit per onderdeel aangeven, onder andere voor de
nieuwsbrief (die ook op de website staat), de website, foto’s op Parro, foto’s op
Facebook/Instagram, etc. U kunt dit zelf wijzigen via Parro.
Fijn als u dit doet, daar voorkomen we AVG-misverstanden mee.
Kerstviering
Helaas gaat de gezellige gezamenlijke
kerstviering ’s avonds met ouders dit jaar niet
door. Ook zal er geen kerstdiner zijn voor de
leerlingen.
Maar wat we wél doen is zorgen voor een
sfeervol alternatief voor de leerlingen! Er zal
dus wel een avondprogramma zijn voor alle
leerlingen. We starten rond 17u en ronden
rond 18.30u af. De precieze invulling en tijden
volgen nog in een volgende nieuwsbrief.
Overdag zullen er in de school verschillende
activiteiten in kerstsfeer georganiseerd
worden.

Vanuit de leerlingenraad
Afgelopen week in de leerlingenraad hebben we gekeken naar de drukte op het
fietspad en hebben we de nieuwe schoolregels uitgedeeld in alle groepen.
Ze worden nog op stevig karton afgedrukt en krijgen een duidelijke plek in de
school en in de klassen.
NB vanuit school:
We zijn in overleg
met de gemeente
over het uitbreiden
van de fietsstalling
voor de leerlingen
van groep 5 t/m 8
aan de zijkant van
de school. Dit geeft
ook meer ruimte.

Vanuit de groepen

De weektaak bij de Vlinders

Werken met de nieuwe
leesmethode Atlantis

Woordweb van het nieuwe thema
bij de Krekels

Sintversieringen op verzoek
van de Sint zelf

Kinderpodium met het zelfgeschreven
lied van de Sprinkhanen

Een Sint rondeel van
leerjaar 4

Knutselwerkjes van de
Vlinders en Libellen

Fijne werkplekken in de
nieuwe hal

Vanuit externen
Stromenland
Het samenwerkingsverband Stromenland waar wij als SPO Condor onder vallen is
op zoek naar nieuwe leden voor de ondersteuningsplanraad. Meer informatie
hierover leest u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

