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Eigenheid

Kwaliteit

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat fijn om iedereen na de
zomervakantie weer terug te
zien. Maandag hebben we ook
nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen: Kaelynn (gr. 1),
Anne-Mae (gr. 5), Luuk (gr.7) en voor Liam was het zijn eerste wendag, Wij wensen jullie
allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe op De Regenboog. We hebben het schooljaar
gezamenlijk geopend met een verhaal over de regenboog. Het verhaal gaat over dat we
allemaal verschillend zijn met allemaal onze eigen talenten. Met al deze talenten samen
kunnen we iets heel moois bereiken. De komende periode gaan we ook met de lessen Leren Leven werken aan het thema ‘Samen’. Deze periode gaan we gebruiken om elkaar
beter te leren kennen, weten wat onze verschillen zijn, wat een ieders talent is en hoe we
goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat het maar weer een heel mooi schooljaar mag
worden, waarin wel veel met en van elkaar leren!
Francien Soeter
Personeel
Juf José is in de zomervakantie getrouwd met Aron. Zaterdag 18 augustus was deze feestelijke dag. Wat zagen juf José, haar man Aron en haar dochters er prachtig uit.
Via deze weg wensen wij juf José en Aron heel veel liefde en geluk toe.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op donderdag 13 september. De ouders die graag het jongere
broertje/zusje op de familiefoto willen hebben, worden om 8.15 uur op school verwacht.
In de bijlage vindt u meer informatie over de schoolfotograaf.
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Informatieavond
Op dinsdag 18 september houden we een informatieavond voor alle ouders/verzorgers
over het werken in de groepen op De Regenboog. De leerkrachten vertellen over het werk
wat dit jaar aan bod komt in de groep. Verder worden specifieke afspraken van de groep
besproken.
19.00—19.45 uur Groep 1/2 en groep 4/5
19.45—20.00 uur koffie/thee
20.00– 20.45 uur groep 3 en groep 6/7/8
We hopen dat zoveel mogelijk ouders aanwezig kunnen zijn.
Let op: in de informatiekalender staat de datum van de informatieavond verkeerd
vermeld.
Bibliotheek
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen één of meerdere boeken meegenomen naar
huis. Niet alle leerlingen hebben hun boek weer ingeleverd. Wilt u dit de komende week
doen?
Klassenouder
In het nieuwe schooljaar zijn er weer klassenouders nodig. Wat doet
een klassenouder? Hij/zij heeft als doel de betrokkenheid tussen
ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij
evenementen van de klas. Het is altijd fijn als de klassenouders het
vervoer regelen voor excursies en schoolreisje. Ook zijn ze op verzoek aanwezig bij bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of het kerstdiner.
Tijdens de informatieavond wordt gekeken of er voor elke groep kandidaten zijn.
Jarig
Vandaag is Hermann Jan jarig, zondag 9 september is Jurre jarig, maandag 10 september is
juf Anja van de overblijf jarig, Juf Annette en Mati zijn woensdag 12 september jarig.
Mare is maandag 17 september jarig en Liam de Bolster wordt
donderdag 20 september 4 jaar. Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!
Traktatie
Wij zetten leerlingen die jarig zijn in het zonnetje. Daar past een
feestelijk moment bij met een traktatie. Wij willen het uitdelen van
een gezonde traktatie graag stimuleren.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties
die lekker en niet te groot zijn.
Facebook
Wist u dat de school naast De Nieuwsboog ook regelmatig nieuwsitems op Facebook
plaatst? Als u het leuk vindt om ons op Facebook te volgen kunt u ons 'liken'. Middels de
button op www.obsregenboog.nl komt u gemakkelijk bij onze pagina. Het betekent niet
dat u belangrijk nieuws mist als u geen gebruik maakt van Facebook, via De Nieuwsboog
en de mail blijft u voldoende op de hoogte.
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Groep 1/2
Groep 1 en 2 is deze week gestart met thema ‘ik en mijn vriendjes’. We zijn begonnen met
wie zijn we en wat hoort er allemaal bij ons. De komende weken gaan we dit verder uitbreiden. We gaan met elkaar ontdekken wat belangrijk is in de omgang met elkaar. Hoe
maak je vriendjes, wat is belangrijk in vriendschap etc. Maandag 17 september gaan we op
school kijken naar de voorstelling ‘Schatje en scheetje’. De voorstelling
gaat over Schatje en scheetje die in de gevangenis zitten. Ze hebben een paar blauwe sokken gestolen. En elkaars hart! Ze hebben het samen heerlijk in hun cel! Maar dan slaat het
noodlot toe: ze worden vrijgelaten! Wat nu? Deze voorstelling sluit goed aan bij ons thema
en bij de groep/klas.
Milieustraat
Bij de overgang van het terrein van De Regenboog en Het Lichtschip, ziet u aan de weg een
houten afrastering. Hierbinnen staan vier containers waar u afval kunt brengen. Hier kunt
u frituurvet, metalen, kleding en kleine apparaten brengen. U kunt zelf de ruimte betreden
en de spullen in de goede container gooien. Hij is open op alle dagen dat de school ook
geopend is. Meestal zal dit van 8.00 –17.00 uur zijn. Voor lege batterijen hebben we een
batterijenton in de hal bij de hoofdingang staan.
Privacy
In het kader van strengere regels van de Europese privacywet moeten scholen jaarlijks toestemming vragen aan ouders voor het plaatsen van foto’s. De uitleg vindt u in de bijlage.
Hierbij zit een antwoordblad. Wilt u deze invullen en meegeven aan uw kind? Bij voorbaat
dank.
Lessen Leren Leven
In de bijlage vindt u een brief waarin het thema van deze periode
wordt uitgelegd.
Agenda
Donderdag 13 september: Schoolfotograaf
Dinsdag 18 september: Informatieavond
Vrijdag 21 september: Nieuwsboog
Maandag 24 september: Vergadering AC
Woensdag 26 september: Weekbreak groep 3/4/5
Bijlagen:
-Informatiekalender 2018-2019 (papier)
-Schoolfotograaf (mail)
-Privacy (mail)
-Lessen leren leven (mail)
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