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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Wat hebben wij genoten afgelopen dinsdag met het 

rondbrengen van de attentie. Fijn om de leerlingen en 

meeste ouders even gezien en gesproken te hebben. 

Wij missen jullie! 

We hopen dat er inmiddels al heel wat lekkere koekjes 

zijn gebakken. Op facebook hadden we al een leuk 

filmpje geplaatst. In de bijlage kunt u dit filmpje bekij-

ken.  

Helemaal bijzonder dat ons team en de overblijfjuffen ook in het zonnetje zijn gezet door onze leer-

lingen en ouders. Ontzettend lief; nogmaals dank jullie wel!  

Francien Soeter 

Verlening lockdown 

Helaas hebben we deze week het bericht gekregen dat de basisscholen voorlopig ook nog dicht 

moeten blijven. We hopen dan ook echt dat de nieuwe strenge maatregelen zullen gaan helpen en 

dat we na deze verlening weer open mogen gaan. Logischerwijs zijn door de verlenging van de 

schoolsluiting de M-toetsen en de periode tot 1 maart voor de advisering richting het VO weer 

meer onder druk komen te staan. Vanuit het Aves crisisteam wordt er nu gekeken hoe er binnen 

Aves mee om zal worden gegaan en zullen wij als school hier richtlijnen voor krijgen. Zodra wij 

meer duidelijk hierover hebben, dan laten wij u dat natuurlijk weten.  

 

Jarig 

Morgen is Lynn (gr.2) jarig, Lucas wordt maandag 1 februari 4 jaar en Benjamin 

is woensdag 3 februari jarig.  Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie een 

fijne verjaardag toe! 

Welkom 

Maandag 1 februari wordt Lucas 4 jaar en komt dan gezellig bij ons op 

school. Hopelijk mogen we snel fysiek weer naar school, zodat wij jou ook 

kunnen begroeten op school.  

Lucas wij wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe op De Regenboog. 

Hulp gevraagd 

In maart staat altijd de Open dag van de basisscholen van Aves gepland. Wij 

zijn bang, dat vanwege de coronacrisis, deze nog niet mag plaatsvinden. Met 

de MR hebben we gebrainstormd op welke manier we toekomstige gezinnen 

kunnen laten kennismaken met onze mooie en fijne school. Een van de ideeën 

is om een filmpje te maken van onze school. Is er een handige ouder, of kent u 

iemand, die ons hierbij kan helpen? Wij horen het graag.  

U kunt contact opnemen met juf Francien. 
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Kenniswerkplaats Florescat 

De bestellingen bij Florescat waren overweldigend! Er gaat 201,55 naar het goede doel Kika en 

er gaat 201,55 naar het budget van Florescat om spullen aan te schaffen. Geweldige opbrengst 

en een mooie leerervaring voor onze leerlingen. 

Dank jullie wel! 

 

Nationale Voorleesdagen  
Van woensdag 20 januari t/m vrijdag 29 januari zijn er de Nationale 
Voorleesdagen. De Nationale Voorleesdagen zijn er om het voorlezen 
aan kinderen te stimuleren. Dit zal natuurlijk op een andere manier 
gaan dan we gewend zijn. Het prentenboek ‘Coco kan het!’ is verkozen 
tot hèt Prentenboek van het Jaar 2021. Het boek gaat over een vogel-
tje dat moet leren vliegen. We zullen volgende week extra aandacht 
besteden aan het voorlezen. Doen jullie thuis ook mee? 

 

Agenda 

Vrijdag 5 februari: Nieuwsboog  

 


