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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

In deze tijd waarin we te maken hebben met het corona-virus, blijven 

wij ons best doen om de leerlingen zo normaal mogelijk les te geven. 

Tot nu toe is dit ons goed gelukt. Desalniettemin zijn wij ons ervan 

bewust dat de situatie in een korte tijdsbestek om kan slaan. Uiteraard hopen wij dit niet en doen 

er alles aan om dat te voorkomen. 

Zoals u weet, moet de hele klas minimaal vijf dagen in quarantaine bij een eventuele besmetting 

van iemand in de groep. Dit is ons gelukkig nog niet overkomen. Echter willen wij benadrukken dat 

u hierop voorbereid dient te zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen ideale situatie is, maar wij 

moeten ons hieraan houden.  

Het is fijn om te merken dat u als ouder ook goed rekening houdt met alle richtlijnen en maatrege-

len.  Samen lukt het ons wel! 

Francien Soeter 

Personeel 

In deze Nieuwsboog stelt juf Marloes zich voor.  

Hallo, 

Ik ben Marloes Matthijsen, ik ben vanaf de voorjaarsvakantie bij jullie op de Regenboog aan het 

werk. Ik ga werken met leerlingen uit groep 4 t/m 8 die extra hulp, onder-

steuning of verdieping nodig hebben. 

Ik ben geboren in Creil, nu al 51 jaar geleden! Ik heb in veel dorpen van 

Noordoostpolder al gewoond, ook in Emmeloord maar dat is nu een stad… 

Ik heb nog nooit in Ens gewoond, dus ik vind het nu extra leuk om er toch 

eens te werken. Ik werk al 30 jaar als leraar in Noordoostpolder, ook op 

heel veel verschillende scholen. 

Ik woon net buiten Kraggenburg, op camping de Voorst, midden in de bos-

sen. Echt heerlijk! ’s Nachts is het heel stil en donker en overdag kan ik zo-

maar een boswandeling maken. 

Toen ik aan kwam fietsen bij de Regenboog werd ik helemaal vrolijk van al die mooie kleuren en 

dat fleurige logo. Ook de collega’s ontvingen me allemaal heel hartelijk en wilden me overal mee 

helpen. Ik heb mijn eerste dag volop genoten en vind het heel leuk dat ik nu iedere maandag naar 

Ens mag. 

 

Lentefeest 

Donderdag 1 april staat het Lentefeest gepland.  Bij het maken van de kalender staat per ongeluk 

ook op donderdag 25 maart het Lentefeest, dit is aan het begin van het schooljaar al gerectificeerd 

en staat al goed in de kalender in Parro. De commissie is al druk bezig om, met de huidige maatre-

gelen, een gezellig feest te organiseren. Het zal er anders uitzien dan voorgaande jaren. We zullen 

het feest nu in de eigen groep vieren. We starten het feest met een aangeboden lunch en zullen 

dan een gezellig middagprogramma doen in de eigen groep tot 14:30 uur. 

De Nieuwsboog 
Nummer 14                  19 maart 

Aandacht  Eigenheid  Kwaliteit 

 

 

• Personeel 

• Lentefeest 

• Kamp/Schoolreis 

• Jarig 

• Agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS de Regenboog 

Sportweg 22 

8307 AN Ens 

0527 251664 

E-mail: 

obsderegenboog@aves.nl 

Website: 

www.obsregenboog.nl 



2 

Kamp/Schoolreis 

Eind april staat het kamp en het schoolreisje gepland. We weten op dit moment nog niet of de 

maatregelen dan al zo versoepeld zijn dat het allemaal door kan gaan. Wij willen u wel alvast mee-

geven dat we achter de schermen ook bezig zijn met een plan b. We zijn o.a. aan het kijken naar 

nieuwe data voor aan het einde van het schooljaar. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.  

Jarig 

Donderdag 25 maart is Lynn jarig en zondag 28 maart is Boaz jarig. Alvast 

gefeliciteerd, wij wensen jullie beiden een hele fijne verjaardag toe.  

Agenda 

Dinsdag 23  maart: MR vergadering 

Maandag 29 maart t/m donderdag 1 april: Oudergesprekken 

Donderdag 1 april: Lentefeest 

 

 

 

 

 


