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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Namens het team van De Regenboog willen we alle ouders,  

verzorgers en leerlingen een heel voorspoedig, leerzaam en 

vooral gezond 2021 wensen! 

Zo aan het begin van 2021 kijken wij terug op een bijzonder jaar. 

Een jaar waarin het coronavirus domineerde en een enorme im-

pact had en heeft op het leven van ons allemaal. Ondanks deze situatie en digitale start, hopen wij 

dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken. 

Fijn om te merken hoe goed iedereen het thuiswerken weer heeft opgepakt. Complimenten voor 

onze leerlingen en jullie als ouder/ verzorger, zonder jullie hulp en ondersteuning zouden wij het 

ook niet kunnen doen.  

Als we de huidige berichtgevingen horen, zullen de scholen waarschijnlijk nog wat langer gesloten 

moeten blijven. We wachten de persconferentie van dinsdag 12 januari dan ook met spanning af. 

Hopelijk mogen we alle leerlingen weer snel op school begroeten. 

Dus voor nu vragen wij u: Wees kalm, wees sterk en zorg voor vrolijkheid en plezier. Geen enkel 

kind loopt voor, geen enkel kind loopt achter. Uw kinderen zijn precies daar waar ze zouden moe-

ten zijn! 

Francien Soeter 

Cito toetsen 

De Cito toetsen stonden vanaf woensdag 13 januari gepland, deze zullen sowieso uitgesteld gaan 

worden. Wanneer ze dan afgenomen gaan worden is nog niet helemaal zeker, dit ligt er ook aan 

wanneer de scholen weer fysiek open gaan. Als de leerlingen weer op school komen, vinden wij het 

belangrijk dat ze eerst weer wennen aan die situatie en elkaar. Ik hoop u in de volgende nieuws-

boog meer over de precieze planning te kunnen vertellen. Het gevolg is dat de portfolio’s en de 

portfoliogesprekken ook verschuiven. 

 

Jarig 

Zondag 10 januari is Lorena jarig, Jeffrey en Guusje zijn vrijdag 15 januari jarig, 

Michaline is dinsdag 19 januari jarig en juf Celine is  

woensdag 20 januari jarig. Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie een 

fijne verjaardag toe! 

Baby nieuws 

In de kerstvakantie is het zusje van Julia geboren! Gefeliciteerd met 

de geboorte van Sylvie! Wij wensen jullie samen heel veel geluk toe.  

 

Agenda 

Dinsdag 19 januari: MR vergadering 

Woensdag 20 januari: AC vergadering 

Vrijdag 22 januari: Nieuwsboog  
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