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Vanuit de directie en het team
Om te beginnen wensen wij jullie natuurlijk alle
moois voor het nieuwe jaar toe!

22/01
26/1
27/1

Studiemiddag: lln v.a.12u VRIJ
Adviesgesprekken groep 8
Koffie-uurtje ouders 9-10u

Jarigen t/m 11 januari
6/1
9/1

Fae (5 jaar)
Lise (4 jaar) en welkom!

We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van
Van harte gefeliciteerd!
sfeervolle feestdagen en een ontspannen
(Geplande) vervanging
vakantie.
Geen

Vanmorgen zijn we gestart met het onderwijs
op afstand. Een periode waarin we weer nauw zullen samenwerken met jullie als
ouder(s) om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Wij waren goed voorbereid, maar helaas liet de techniek ons nog af en toe in de
steek. Er was sprake van een overbelasting van verschillende systemen waar wij
mee werken zoals MOO en Parro. Hierdoor ging het inloggen niet overal even
soepel en kon hier natuurlijk maar moeizaam over gecommuniceerd worden.
Niet iets waar wij als school iets aan kunnen doen, maar wij snappen dat dit het er
voor ouders en leerlingen niet makkelijker op maakte op zo’n eerste dag waarop
het toch allemaal weer even wennen was.
Aan het einde van de ochtend waren de meeste
problemen gelukkig verholpen en laten we
hopen dat het gewoon elke dag weer een
beetje makkelijker gaat!

Verdrietig bericht
Helaas hebben wij in de vakantie te horen gekregen dat Junella overleden is. Zij
was al langere tijd niet meer aan het werk omdat ze ziek was.
Junella was pedagogisch medewerker bij KION en omdat wij samen het gebouw
delen en ook nauw samenwerken met hen, was Junella ook voor ons een bekend
gezicht. Wij herinneren Junella als een enthousiaste collega, altijd in voor een
praatje en altijd geïnteresseerd in hoe het met de kinderen ging die vanuit haar
groep naar de Regenboog waren gegaan. Wij zullen haar missen als buurvrouw…

Vanuit de groepen
We waren op verschillende manieren in de media deze vakantie!
Zowel met ons nieuwe wormenhotel als met naam als bedankje voor de
producten voor de voedselbank.

Verder zijn er nieuwe keukentjes geplaatst bij alle groepen en dit is erg mooi
geworden! De gasfornuizen zijn verwijderd en worden vervangen door
inductieplaatjes. En we hebben afscheid genomen van de losse gordijntjes onder
het werkblad waardoor het er weer fris en opgeruimd uitziet.
We hopen de keukentjes weer snel in gebruik te kunnen nemen!

Dank voedselbank

Nieuwe keukentjes!

