Regenboog nieuws
Kalender januari 2021

Vanuit de directie en het team
Tsja…en toen liep het helemaal anders dan
verwacht en sloten we opeens vanaf woensdag de
deuren…
Toch hebben we met de leerlingen nog een
sfeervolle afsluiting gehad in de groepen en was
het fijn om samen met hen het thuisonderwijs voor
te bereiden.

22/01 Studiemiddag: lln v.a.12u VRIJ
26/1 Adviesgesprekken groep 8
27/1 Koffie-uurtje ouders 9-10u

Jarigen t/m 4 januari

16/12 Djulijano (9 jaar)
17/12 Jayden (11 jaar)
18/12 Rayden (11jr)/Sophie C (6jr) /
Sofie (9jr)
23/12 Sophie T (6 jaar)
28/12 Niek (6jr) en Nomi (4jr)
1/1
Fenne (4 jaar)
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Zowel voor de leerlingen als voor ons helpt het
(Geplande) vervanging
dat we dit al een keer gedaan hebben en dat we
Geen
met de ervaringen van maart/april het
thuisonderwijs opnieuw vorm konden geven.
De leerkrachten hebben keihard gewerkt om direct weer iets neer te zetten voor
de leerlingen zodat iedereen deze dagen al kon
starten en waar we maandag 4 januari mee
verder kunnen.
Vandaag sluiten we voor 2 weken écht de
deuren. Wij gaan genieten van de vakantie en
we hopen dat u hier ook de ruimte voor heeft.
Wij wensen u namens het team hele sfeervolle
dagen toe en alle moois voor het nieuwe jaar!
PS: houd Parro of de mail in de gaten want u
ontvangt nog een digitaal kerstverhaal van ons
via MamaSan….

Uitbreiding fietsenstalling
Dit is niet meer gelukt deze week; dit wordt na de vakantie direct opgepakt.
Beslisboom
Wilt u als uw kind na de vakantie naar de noodopvang komt de beslisboom
blijven hanteren?
Inzameling voor de voedselbank en
kinderkledingbank
Dank voor alle spullen die gedeeld zijn voor de
voedselbank en de kledingbank!
Vandaag zijn de spullen voor de voedselbank opgehaald
en we werden hartelijk bedankt voor onze bijdrage.
Hier worden weer een aantal gezinnen blij mee
gemaakt.
De kledingbank is gesloten vanwege de lockdown.
Zodra zij weer open mogen zullen wij zorgen dat de
kinderkleding hier bezorgd wordt.

Vanuit de groepen
We hebben een eigen wormenhotel sinds deze week! Dit hebben we gewonnen via een
actie bij de DAR en afgelopen maandag hebben de Vuurvliegen uitleg gekregen over hoe
ze hiervoor kunnen zorgen. Elke groep zal een periode voor de wormen zorgen en zo
zorgen voor goede mest voor onze moestuin!

Hoekentijd

Plaatsing door de DAR
samen met de wethouder

De nieuwe hal goed in
beeld!

5 woorden dictee

Expressie

Vanuit externen
Jongerenwerk gemeente Heumen

Filosofiefun
AANKONDIGING
Kerstvakantietip: online filosofun voor 8-88 jaar tijdens ‘Dickens Live’
Eind december start online filosofieclub ‘Leo
Live’ met dagelijkse vrijblijvende
kennismakingslessen. Boek voor uw kind
kosteloos de Zoom-workshop ‘Charles
Dickens: A Christmas Carol’ en filosofeer met
de hele familie samen verder over de
vraag: Hoe worden we de beste versie van
onszelf? Dus schuif rond Kerst thuis gezellig
online aan met je laptop en een mok warme
chocomelk. Wat denk jij: kan een eenzame
oude vrek zoals Mr. Scrooge zijn leven nog
verbeteren? Aanmelden
via: www.defilosofietuin.nl/dickens-live.
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