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Fijn dat we afgelopen twee weken onze leerlingen weer fysiek op school mochten ontmoeten.
Allebei de weken begonnen helaas onrustig doordat de school op beide maandagen de deur moest
sluiten i.v.m. de afgegeven weercodes. Al met al heeft dit weer veel van uw improvisatievermogen,
dat van de leerlingen en van de leerkrachten, gevraagd. Nogmaals dank voor uw begrip.
De eerste week van het weer fysiek naar school gaan werd vorige week vrijdag gezellig afgesloten
in de eigen klas met een aangepast carnavalsfeest. Er werd gedanst, modeshows gehouden en gezellige spelletjes gespeeld.
Namens het team wensen wij iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe! Na de voorjaarsvakantie is het huidige protocol ‘heropening school vanaf 8 februari’ nog steeds van kracht.
Met vriendelijke groet,
Francien Soeter
Personeel
Na de vakantie start juf Ruth bij ons op de donderdag in groep 4/5/6. Zij stelt zich hier alvast even
voor. Juf Marloes start ook na de voorjaarsvakantie bij ons, zij gaat op de maandag de ondersteuning doen. Zij zal zich in een andere Nieuwsboog even voorstellen. Wij wensen Ruth en Marloes
een hele fijne tijd t/m de zomervakantie bij ons.
Beste ouders van de kinderen van de Regenboog,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Ruth Lankhaar, 30 jaar oud en ik woon
samen met mijn man en vier kinderen in Emmeloord. Ik sta al bijna tien jaar met
veel plezier voor de klas. Na de voorjaarsvakantie zal ik op donderdag werkzaam
zijn op de Regenboog voor groep 4/5/6. Ik heb afgelopen week al even kennis
mogen maken met de kinderen en met collega’s en dit was geslaagd. Ik heb er
zin in!
Hartelijke groet,
Ruth

OBS de Regenboog
Sportweg 22
8307 AN Ens
0527 251664
E-mail:
obsderegenboog@aves.nl

Oudergesprekken
Vandaag hebben de leerlingen de portfolio’s mee naar huis gekregen. De portfoliogesprekken staan
gepland in de week van 29 maart en zullen via Teams gehouden worden. Tijdens dit gesprek worden ook de resultaten met u gedeeld, deze worden daarna toegevoegd aan het portfolio.
De leerlingen vanaf groep 6 zijn ook aanwezig bij deze gesprekken. In de week van 15 maart wordt
in Parro de gespreksplanner opengezet.
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Afstandsonderwijs
De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling van afstandsonderwijs. Sinds 8 februari 2021 zijn
de scholen weer opengesteld na een tweede lockdown. We hebben na de vorige lockdown gesignaleerd dat de continuïteit van het onderwijs in het geding kan komen, doordat leerkrachten of leerlingen afwezig zijn (al dan niet wegens corona klachten). In de bijlage vindt u het protocol afstandsonderwijs, daarin staan afspraken m.b.t. afstandsonderwijs op de Regenboog. Het uitgangspunt is
dat de leerkracht of de leerling niet ziek is, maar thuis zit vanwege corona gerelateerde klachten of
vanwege een quarantaine .
AC
Gisteren zijn de facturen van de TSO via Parro verstuurd. In deze factuur stond een betaallink, waarmee via IDEAL betaald kon worden. Wij zijn aan het onderzoeken of dit zo prettig en gemakkelijk
werkt. Wij horen graag hoe dit is bevallen. U kunt dit doorgeven aan Annet (moeder va Celine), penningmeester AC, of bij juf Francien. Alvast bedankt!

Agenda
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie
Vrijdag 5 maart: Nieuwsboog

Bijlage
-Protocol Afstandsonderwijs
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