Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
De laatste twee schoolweken van dit kalenderjaar
zijn aangebroken en natuurlijk is de kerstboom
vandaag al opgetuigd in de hal.

Kalender dec 2020 / jan 2021

7/12 Medezeggenschapsraad online
11/12 Paarse vrijdag
17/12 Kerstviering Avond v.a. 17u,
alleen voor leerlingen
18/12 Alle leerlingen om 12u VRIJ
22/01 Studiemiddag: lln v.a.12u VRIJ

Jarigen t/m 7 december
9/12

Pim en Wout (4 jaar) welkom!

12/12 Nora (7 jaar)
Zoals jullie op Parro hebben kunnen lezen is ons
thema dit jaar ‘delen’. Delen op allerlei manieren:
Van harte gefeliciteerd!
door eten of kleding te delen (zie verderop een
uitgebreidere toelichting hierop), maar je kunt
(Geplande) vervanging
natuurlijk ook op vele andere manieren iets
8/12 Marieke -> Helga (scholing)
delen: een verhaal, je kamer, een interesse, etc.
etc.
In alle groepen zal hier aandacht aan besteed worden en we ronden dit
gezamenlijk af tijdens de avondviering op donderdagavond 17 december.

Via Parro leest u in de komende week de verdere
precieze invulling.
We maken er, net zoals met het Sinterklaasfeest, een
sfeervolle viering van samen met de leerlingen!
Uitbreiding fietsenstalling
We hebben akkoord van de gemeente om een
gedeelte van de heg weg te halen en zo een extra
fietsenstalling te maken voor de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8. Theo maakt dit in de komende 2
weken in orde zodat we in ieder geval na de
kerstvakantie weer volop ruimte hebben voor alle
fietsen en er zo ook minder snel gevaarlijke situaties
ontstaan op het fietspad.

Beslisboom
Via Parro heeft u de nieuwe beslisboom al ontvangen. Bij deze ook nogmaals via
de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Paarse vrijdag
Aanstaande vrijdag, 11 december, is het Paarse Vrijdag.
Dit is dé actiedag waarop leerlingen paars dragen naar school om te vieren dat
iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent, en ongeacht op wie je verliefd
wordt. Paarse Vrijdag, georganiseerd door COC Nederland, wordt al sinds tien
jaar op middelbare scholen gevierd, en vanaf dit jaar ook op basisscholen.
Door paars te dragen laten leerlingen zien dat ze oké zijn met alle genders en
seksualiteiten, en dat niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of
op wie die verliefd wordt. Door een positieve sociale norm te stellen, namelijk dat
iedereen anders is, en dat deze diversiteit de school (en de samenleving) leuk
maakt, draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat. Dit is juist
belangrijk voor kinderen in de basisschoolperiode, waarin zij zichzelf en de
wereld om hen heen aan het ontdekken zijn.
Wij doen graag mee als Regenboog en zullen hier
deze dag in de groepen 3 t/m 8 aandacht aan
besteden. Leuk als leerlingen, om dit te
onderschrijven, deze dag iets paars aantrekken of
een felle Regenboogkleur om te laten zien dat
iedereen zichzelf mag zijn!
Inzameling voor de voedselbank en kinderkledingbank
We willen in deze 2 weken graag voedsel verzamelen voor de voedselbank,
maar ook kinderkleding en -schoenen die u kwijt kunt voor de
kinderkledingbank. Mocht u hiervoor een bijdrage kunnen/willen doen, dan kunt
u de spullen meegeven aan uw kind(eren). Wij zullen alles op school verzamelen.
Op vrijdag 18 december wordt het eten opgehaald door de voedselbank. De
kinderkleding zullen wij zelf bezorgen bij de kledingbank in Nijmegen.
Producten die u kunt delen met de voedselbank:
Pasta’s en rijst, Maaltijdsauzen en mixen, Koekjes, Harde groenten (koolsoorten), Soepen (blik en
pot), Groenteconserven en pureepoeder, Vlees en vis in blik, Houdbare zuivel(producten),
Broodbeleg (jam, hagelslag, pindakaas, e.d.), Oliën en vetten en/of (kerst)lekkernijen.

Herinnering: betaling ouderbijdrage
Een derde van alle ouders heeft inmiddels de ouderbijdrage overgemaakt. Heel
fijn, dan kunnen de leerkrachten vieringen zoals de afgelopen sintperiode en de
aankomende kersttijd extra mooi maken. Heeft u nog niet betaald, dan vragen
we u bij deze nogmaals of u €20,- per kind zou willen overmaken op
rekeningnummer NL78RABO0302958266 t.n.v. Oudervereniging de
Regenboog o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren). Mocht betalen een
probleem zijn, dan verwijzen wij heel graag naar stichting leergeld die wellicht de
kosten van u over kan nemen. Alvast hartelijk bedankt!
OV de Regenboog
Deze week: mondkapjes actie!
Inmiddels zijn de eerste mondkapjes genaaid,
gewassen en verpakt, klaar om afgegeven te worden
bij de voedselbank. Deze week hangt er een Albert
Heijn tas aan de deur (hoofdingang) waar
mondkapjes in verzameld worden. Mocht je willen
en kunnen bijdragen, dan zijn er bij verschillende
winkels wasbare exemplaren te koop. Waar ik ze tot
nu toe tegen ben gekomen is bijvoorbeeld de HEMA
(5,- per twee), Etos (1,99 per stuk) en Kruidvat (4,99
per drie). Ik hoop een volle tas mee te kunnen nemen
naar de inzameling zaterdag a.s.!

Vanuit de groepen

Hoekentijd

Het verhalenschrift

Aan de slag met het nieuwe
cadeau van de Sint

Zelf ontworpen
Minecraft figuren

Samen werken aan een studie

Expressie in de school

Topo tijdens werkplantijd

Vanuit externen
Buurtgezinnen
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de folder van ‘Buurtgezinnen’. Zij zetten
zich in voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Gezinnen die juist nu best
een extra steuntje kunnen gebruiken.
U kunt zich aanmelden als steungezin maar ook als vraaggezin. Wilt u hier meer
informatie over neem dan gerust contact op via www.buurtgezinnen.nl.

