Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Het laatste Regenboognieuws van dit
schooljaar!

Kalender juli 2022
15/7

En wat is het weer voorbij gevlogen!
Deze laatste dagen staan in het teken van het
afronden van de lessen, afmaken van studies, het
presenteren van al het gemaakte werk en het
opruimen en schoonmaken van de school. Dit
laatste doen we met ouders, leerlingen en
leerkrachten samen. Vele handen maken licht
werk!
En daarna gaan we écht even de deur sluiten
voor de zomer…

Laatste schooldag, leerlingen om 12u VRIJ

Wegbrengmomenten juli

Dagelijks in de laatste schoolweek

Jarigen t/m 15 juli 2022
10/7 Rosa (7 jaar)
12/7 Otto (7 jaar)
Van harte gefeliciteerd!

En alle jarigen in de vakantie:
Dorus (7jr), Fee (9jr), Jaxx (5jr), Boaz (8jr),
Sanne (12jr), Emma (5jr), Oliver (11jr),
Sem (10jr), Charlotte (7jr), Rens (5jr), Eline
(6jr), Faye (5jr), Milo (8jr), Vince (6jr),
Milan (9jr), Pehla (8jr) en Mathijs (8jr).
Van harte en geniet van jullie feestje in de
zomer!

Woensdag om 1215u glijden de kinderen van
groep 8 de school uit.
Donderdag zwaaien we de kleuters uit om half 3 en vrijdag volgen de andere
groepen om 12u (alle groepen gaan dan via het veld naar huis toe).
Wij willen iedereen
bedanken voor een fijn
schooljaar en voor ieders
hulp en betrokkenheid. Fijn
om het samen met jullie als
ouder(s) te doen!
Tot in het nieuwe jaar!

Zomerpicknick
Wat hebben we genoten van de Zomerpicknick! Zo ontzettend leuk dat er zoveel
ouders en kinderen waren! Het oogde als een heus festivalletje met de kleedjes op
de grond en overal spelende kinderen en kletsende ouders.
Dank ook voor al het lekkers dat is meegebracht, er was genoeg voor iedereen!
Jaarkalender
De laatste check wordt gemaakt op de jaarkalender en wordt deze week nog
verstuurd via Parro. Mocht u een papieren versie willen, loop dan even binnen.
Bij deze alvast het overzicht van studie(mid)dagen:
• Vrijdag 30 september
• Donderdag en vrijdag 24 en 25 november
• Maandag 27 februari
• Dinsdagmiddag 4 april
• Maandag 19 juni
Zoals u kunt zien hebben we in november 2 studiedagen na elkaar gepland. We
hopen dan op studiereis te gaan en verschillende scholen te bezoeken van onze
Belgische freinetcollega’s.
Corona
Ook deze week hebben we een aantal meldingen van leerlingen en ouders die
besmet zijn met corona na de zomerpicknick en eindmusical van groep 7/8.
We hebben nieuwe zelftesten besteld, deze worden deze week uitgedeeld in de
groepen 6 t/m 8. Mocht er vanuit andere groepen iets nodig zijn, loop dan gerust
even binnen voor een paar testen.
Gevonden voorwerpen
U bent deze hele week
welkom om binnen te
lopen in de klassen vanaf
815u. En als u er dan toch
bent, neem dan even een
kijkje bij de gevonden
voorwerpen in de hal. De
bak is weer ruim gevuld…

Traktatiebeleid in het nieuwe schooljaar
We hebben afgelopen schooljaar, mede door corona, ons traktatiebeleid
aangepast. De leerlingen mochten als ze jarig waren een klassenactiviteit kiezen
die ze dan aan de groep ‘trakteerden’. Dit was voor de kinderen ook echt een
moment dat ze in het zonnetje gezet werden.
Zoals beloofd hebben wij dit met het team en ook met de leerlingen geëvalueerd,
dit hebben we binnen de leerlingenraad gedaan. Leerlingen gaven aan dat ze ook
het trakteren wel misten omdat sommigen het leuk vinden om zelf iets te maken.
We hebben op basis van deze evaluatie ons traktatiebeleid aangepast:
• Groep 1 t/m 4: de jarige mag een cadeautje grabbelen uit een grabbelton en
mag een activiteit kiezen.
• Groep 5 t/m 8: de jarige mag kiezen of hij/zij een (gezonde) traktatie wil
maken voor de groep of een activiteit wil trakteren.
Initiatief van een ouder – inzameling voor vluchtelingen uit Oekraïne
Vrienden uit Oekraïne verblijven momenteel in een opvang in Wijchen waar
diverse gezinnen en mensen ook wonen. Daar hebben ze het één en ander aan
spullen nodig. Wellicht dat ouders van onze school kunnen helpen?
Het gaat om:
- Sneakers, Badslippers en/of schoenen maat 40 (jongen)
- Shorts and T-shirts voor 12 jarige jongen (maat 152/158/164)
- Sandalen maat 34-35 (jongen)
- Zomer/herfst (sport)schoenen maat 44
- Sportkleding maat L
- Fietsen in alle maten, vooral volwassen maar ook kinderfietsen
Marieke Duinkerken (moeder van Elisabeth en Charlotte) zorgt zelf voor de
inzameling. Zij is te bereiken via marieke@autistici.nl of 06-33694902.
Viering start schooljaar
Het duurt gelukkig nog heeeeeeel lang, maar op maandag 29 augustus starten we
weer! We hebben die dag altijd even een gezamenlijk moment waarop we de start
van het jaar vieren door het zingen van ons Regenbooglied en met een kleurrijke
fruittraktatie.
Er komt deze week een Parroverzoek voor 2 ouders die ons even mee willen
helpen met de voorbereiding (inkoop fruit en snijden). Dank alvast!

