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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De afgelopen weken hebben de leerlingen in de klas mooie lampion-

nen geknutseld. Met het bericht dat de veiligheidsregio het afraden 

om Sint-Maarten te gaan vieren, hebben we samen met de twee an-

dere scholen i.s.m. dorpsbelang een leuk alternatief bedacht. We 

hopen dat iedereen een mooie lampionnenjacht in het dorp heeft 

gehad of nog gaat hebben. De eerste scorekaarten zijn al ingeleverd in de groepen, kaarten kunnen 

ook nog maandag ingeleverd worden voor een lekkere verrassing. Deze verrassing is beschikbaar 

gesteld door dorpsbelang en drogisterij Sylvia. 

Op school hebben we ook Sint-Maarten gevierd. De leerlingen mochten langs alle klassen en de 

peuterspeelzaal lopen. De Spar heeft deze ochtend ook nog voor wat lekkers gezorgd, zij stonden 

op het schoolplein. Na het zingen van een liedje kregen de leerlingen een traktatie van de Spar. Zo 

hebben we er met elkaar toch een gezellig feestje van gemaakt. 

Francien Soeter 

Technisch lezen 

Na de herfstvakantie zijn we op school gestart om op de maandag en donderdag groepsdoorbre-

kend te gaan lezen. De leerlingen vanaf groep 4 t/m 8 zijn ingedeeld in verschillende niveaugroe-

pen en lezen, onder begeleiding van een leerkracht of stagiaire, in hun niveaugroep. We gebruiken 

hiervoor Pravoo lezen. Er worden verschillende technieken (voor/koor/door, zin voor zin, woord 

voor woord, rijtjes lezen, moeilijke woorden etc.) ingezet om de leesmotivatie te vergroten en het 

leesniveau te verhogen. Het is heerlijk om de leerlingen zo gemotiveerd bezig te zien tijdens het 

lezen.  

 

Leerlingenraad 

Er zitten vijf kinderen in de leerlingeraad. Dat zijn Michalina, Tosia, Ricardo, 

Sophie en Liam. We hebben een ideeënprullenbak gemaakt voor de klassen, 

daar kunnen de kinderen een idee of vraag in gooien. We hebben de ge-

meente ook een brief gestuurd om een prullenbak voor het schoolplein te 

vragen. We hopen dan dat er zo geen afval meer op het schoolplein komt. 

Groetjes van Ricardo en Sophie 

 

Algemene ouderavond 

Vanwege de corona maatregelen kon de jaarlijkse algemene ouderavond helaas niet plaatsvinden. 

De stukken van zowel de AC als de MR worden nu digitaal met u gedeeld. In de bijlage vindt u de 

jaarlijkse stukken van de AC en MR.  Mocht u naar aanleiding van de stukken vragen en/of opmer-

kingen hebben, dan kunt u ze via de mail stellen aan de AC (ac.obsderegenboog@aves.nl) en/of 

aan de MR (mr.obsderegenboog@aves.nl). Dit wordt daarna weer naar u teruggekoppeld.  
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Bedankt! 

Yvonne heeft haar stokje in de AC overgedragen aan Annet, moeder 

van Celine. Annet verzorgt vanaf nu de financiën voor de AC. 

Yvonne, wij willen jou hartstikke bedanken voor al die jaren dat je de 

financiën voor de AC hebt geregeld. Doordat de algemene ouderavond 

is komen te vervallen hebben wij niet op de gebruikelijke manier Yvon-

ne kunnen bedanken. Arjan heeft daarom deze week persoonlijk een 

bloemetje en cadeaubon bij Yvonne bezorgd om haar te bedanken 

voor alle hulp en betrokkenheid.  

Jarig 

Celine is vrijdag 20 november jarig. Celine alvast gefeliciteerd, wij wensen jou een hele fijne verjaar-

dag toe.  

 

 

 

Agenda 

donderdag 19 november: AC vergadering 

Vrijdag 27 november: Nieuwsboog  

 

Bijlagen: 

-Jaarverslag AC 

-Begroting AC 

-Toelichting begroting AC 

-Jaarverslag MR 

 


