Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team

Kalender januari 2021

Het zal de maandagochtend zijn, maar vanmorgen
werden we wederom gehinderd door een storing in
MOO. Een deel van de leerlingen kon hierdoor niet
of later pas inloggen.

Jarigen t/m 18 januari

Wederom dus een rommelige start van de week
voor sommige leerlingen en ouders helaas…

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

14/1
17/1

Semme (6 jaar)
Stijn (10 jaar)

Van harte gefeliciteerd!

(Geplande) vervanging
Geen

Gelukkig was de storing halverwege de ochtend verholpen en is iedereen toch
nog druk bezig geweest met zijn/haar schoolwerk.
Jullie snappen dat ook wij vol spanning de berichten vanuit Den Haag volgen over
het wel dan niet open gaan van de basisscholen. Er blijft altijd een klein sprankje
hoop, maar we zullen de officiële berichtgeving van dinsdagavond af moeten
wachten.
Wanneer de schoolsluiting verlengd wordt zorgen wij natuurlijk voor een nieuw
programma en worden er nieuwe ophaalmomenten gepland voor materialen. Ook
voor de noodopvang komt een nieuwe inventarisatie.

Vakantierooster 2021-2022
Een nieuw jaar biedt ruimte voor nieuwe plannen!
In de bijlage bij dit Regenboognieuws daarom de
schoolvakanties voor komend schooljaar.

Vanuit de groepen

Werkplantijd/Hoekentijd
in de noodopvang

Vanuit externen
Gemeente Heumen

Ouderavond ‘Social media, hoe houden we het leuk?’
Het preventie netwerk jeugd organiseert weer een ouderavond over sociale mediaopvoeding.
Waar moet die ouderavond volgens jou over gaan?
Gameverslaving, sexting, challenges, opvoeding, beeldschermtijd of iets heel anders?
Wil je deze vragenlijst voor ons invullen? Het invullen duurt twee minuten en geeft ons
richting om de ouderavond naar jullie wens vorm te geven. Hartelijk dank voor je
moeite. We hopen je binnenkort (online) te ontmoeten bij de ouderavond!
Met vriendelijke groeten, het Preventienetwerk Jeugd (Kernteam Heumen, GGD,
Sterker sociaal werk, HAN, Jongerenwerk Synthese, Mantelzorg Heumen en Indigo)
Hiernaast de opbrengst van de
eerste bijeenkomst samen met
ouders.

