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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De eerste twee weken van het schooljaar 2020-2021 zitten er alweer op. Alle 

leerlingen zijn goed gestart.  

Maandag 17 augustus hebben we met elkaar het schooljaar geopend op het 

leerplein. De juffen en meester hebben een verhaal voorgelezen over een gulle boom, een boom 

die een jongen alles gaf wat hij in zijn leven nodig had. Naar aanleiding van dit verhaal hebben de 

leerlingen wensen bedacht met wat zij nodig hebben om er een fijn schooljaar van te maken. Deze 

wensen hebben ze op groene blaadjes gemaakt en zullen in de houten boom (de wensboom) op 

het podium gehangen worden. 

Gisteren is de schoolfotograaf geweest. De fotograaf heeft weer zijn best gedaan om super leuke 

foto’s te maken. Binnenkort ontvangt iedere leerling een inlogcode en wachtwoord waarmee u de 

bestelling online kunt regelen.  

Dat het maar weer een heel mooi schooljaar mag worden, waarin we veel met en van elkaar leren! 

 

Francien Soeter 

Welkom 

We hebben vier nieuwe leerlingen bij ons op school gekregen; Erik en Quinty in groep 4/5/6,     

Jeanine en Naomi in groep 7/8. Wat gezellig dat jullie nu bij ons op school zitten. Wij wensen jullie 

een hele mooie en leerzame tijd toe op De Regenboog. 

 

 

 

De gouden weken 

De eerste paar weken goed met elkaar verbinden is belangrijk. Dat is dan ook de reden waarom wij 

deze eerste schoolweken aan de slag gaan met de gouden weken. De eerste weken van het school-

jaar wordt tijdens groepsvorming ook wel ‘de gouden weken’ genoemd. Deze weken worden inge-

zet om het goud dat je in handen hebt, de leerlingen, de leerkrachten, de ouders, te laten samen-

smelten zodat er een fijne sfeer heerst voor het hele schooljaar. De eerste weken zijn bepalend 

voor het neerzetten van het fundament voor een goede groepsvorming. Wij schenken de weken 

tot aan de herfstvakantie hier dan ook extra veel aandacht aan. Dit gaan wij doen aan de hand van 

gesprekken, activiteiten en verschillende werkvormen.  

 

Informatieavond 

In verband met de coronamaatregelen hebben wij dit schooljaar geen informatieavond zoals u dat 

van ons gewend bent. De groepen zullen een informatiefilm maken waarin ze 

vertellen hoe het werken in de groep gaat. We zijn nog even aan  

kijken hoe we dit vorm kunnen gaan geven bij de ouders van groep 1/2/3. U 

wordt door de leerkracht van de groep op de hoogte gehouden.  
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Gezinsavond/Beginfeest 

Elk schooljaar staat de gezinsavond gepland in oktober. Een avond waar ouders, leerlingen en team 

samenzijn en elkaar ontmoeten. Een avond waar wij altijd erg van genieten. In deze tijd, met alle 

maatregelen die getroffen moeten worden vanwege het coronavirus, zijn wij bang dat we in okto-

ber nog niet met elkaar in het schoolgebouw kunnen zijn met daarbij de 1,5m maatregel in acht te 

nemen. Daarom leek ons het een goed idee om de gezinsavond naar voren te verplaatsen en geza-

menlijk de opening van het schooljaar te vieren. Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten! 

Zoals u al in het Parro bericht van maandag heeft kunnen lezen gaan we dit Beginfeest op 9 septem-

ber buiten op het schoolplein met elkaar vieren. Om alle coronavoorschriften te kunnen handhaven, 

splitsen we de avond op in drieën. Elke groep heeft een apart tijdstip waarop de leerlingen welkom 

zijn met het hele gezin. Zo kunnen jullie, als ouders van de groep,  ook de andere ouders van de 

groep ontmoeten.  

Op het schoolplein zullen er allerlei spellen en activiteiten zijn die samen met het gezin gedaan kun-

nen worden.  

 

De volgende indeling hebben wij gemaakt; 

18.00u. — 18.45u. gezinnen van groep 1/2/3 

18.50u. — 19.35u. gezinnen van groep 4/5/6 

19.40u. — 20.25u. gezinnen van groep 7/8 

 

De volgende maatregelen nemen wij in acht;  

-Op het schoolplein dienen volwassenen op een veilige afstand (1,5m) van elkaar te blijven. 

-De school is dicht, er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Graag nog even de kin-

deren thuis naar het toilet laten gaan.  

-Je mag met het hele gezin komen, als de groep van jouw zoon/dochter aan de beurt is.  

-Bij aankomst op het plein graag de handen desinfecteren.  

-Graag na het spelen van een spel, de materialen schoonmaken. Er zullen genoeg schoonmaakmid-

delen aanwezig zijn. 

Om alle voorschriften en maatregelen te handhaven hebben wij ook de hulp van jullie nodig. Alvast 

bedankt voor de medewerking. 

Dan rest ons alleen nog hopen op mooi (droog) weer zodat het eerste Beginfeest van De Regenboog 

kan plaatsvinden. Wij hebben er zin in! 

 

 

Bibliotheek 

Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen één of meerdere boeken meegenomen naar huis. 

Nog niet alle leerlingen hebben hun boek weer ingeleverd. Wilt u dit de komende week doen? Al-

vast bedankt! 
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Hoofdluis 

In verband met de coronamaatregelen mogen de haren van de kinderen nog niet gepluisd worden 

op school. Wij verzoeken u dit zelf bij uw kind te doen. Mochten er bijzonderheden zijn, dan horen 

wij dit graag. Alvast bedankt! 

Sjoukje en Marsha controleren al heel wat jaren onze leerlingen op hoofdluis. Voor Sjoukje was het 

vorig jaar haar laatste jaar; haar jongste dochter zat toen in groep 8. Wie o wie wil Marsha komen 

helpen met controleren? Opgeven kan bij juf Francien. Het zou fijn zijn, dat als we weer op school 

mogen controleren, Marsha dit samen met een andere ouder kan gaan doen. Alvast bedankt! 

Lessen Leren Leven 

Juf Gea, die de GVO lessen van Leren Leven verzorgde heeft afscheid genomen bij PC GVO. Vanaf dit 

schooljaar neemt juf Jantje de lessen GVO over. Wij heten Juf Jantje welkom op De Regenboog en 

wensen haar een fijne tijd op de Regenboog tijdens de lessen van Leren Leven.  In de bijlage vindt u 

een brief waarin het thema van deze periode wordt uitgelegd.   

Jarig 

De komende weken zijn er heel wat jarigen: 

Zondag 30 augustus: Jeanine 

Maandag 31 augustus: Tosia 

7 september:  Hermann Jan  

10 september : juf Anja van de overblijf  

11 september: Julia en Saskia 

Alvast gefeliciteerd  allemaal en een hele fijne verjaardag toegewenst! 

Kalender 

De schoolkalender is nog in de maak, we hopen dat we die zo snel mogelijk kunnen gaan uitdelen. 

Er staan heel veel activiteiten op, waarvan we op dit moment nog niet weten of en hoe die zullen 

gaan plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.  

 

Agenda 

Woensdag 9 september: Beginfeest 

Vrijdag 11 september: Nieuwsboog 

 

Bijlagen: 

-Ouderbrief Lessen Leren leven (mail) 

 

 


