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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Terwijl deze Nieuwsboog verschijnt zijn de Koningspelen in aangepaste vorm aan 

de gang. Meester Rick heeft samen met de commissie van de Koningspelen een mooi en sportief 

programma bedacht. Het doel van deze dag is de leerlingen te laten zien hoe leuk en belangrijk het 

is om te bewegen.  

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend hebben de leerlingen van groep 8 de Eindtoets van 

Cito gemaakt. Ze hebben hartstikke goed hun best gedaan; wij zijn dan ook erg trots op ze. De leer-

lingen van groep 7 kregen deze ochtend les van juf Celine.  

Volgende week een kort weekje voor onze leerlingen en dan lekker twee weken meivakantie. Na-

mens het team wens ik iedereen dan ook alvast een hele fijne vakantie toe.  

Francien Soeter 

Buitenklas 

Misschien heeft u het bericht op facebook al gezien van onze mooie buiten-

klas of heeft u de buitenklas al in het echt kunnen bewonderen. 

Via deze weg willen wij nogmaals Klaas (vader van Tessa en Gerben)  bedan-

ken voor zijn hulp, samen met Oanne, onze conciërge en een medewerker 

van Landschapsbeheer is de klas gemaakt. Er wordt al veel gebruik van ge-

maakt. Wij zijn er dan ook super blij mee. De leerlingen van de Kenniswerk-

plaats hebben ondertussen al een moestuin in de tuin gemaakt. 

Volgende week gaan we met de leerlingen een bloemenwei zaaien.  Langza-

mer hand krijgt ons groene ‘schoolplein’ steeds meer vorm. Het wordt een mooie plek waarbij de 

leerlingen betrokken worden bij de natuur, waar ze meer over de natuur kunnen ontdekken en 

waar ze lekker buiten kunnen spelen en leren.  

 

Andere schooltijden 

Vorige week is er op woensdagavond de informatieavond geweest over aanpassing van de school-

tijden/continurooster.  

U heeft kunnen horen dat de drie scholen graag overgaan op het continurooster. We merken door 

het noodgedwongen draaien van een continurooster dat dit rooster heel veel rust brengt in de 

school. Er is de hele dag dezelfde pedagogische aanpak en de leerlingen zien het overblijven meer 

als onderdeel van het schoolprogramma. Voor de leerkrachten blijft er na school meer efficiënte 

tijd over om de lessen goed voor te bereiden, de administratie bij te houden en te professionalise-

ren. Natuurlijk begrijpen wij dat het veranderen van de schooltijden van u als ouder ook wat 

vraagt; organisatorisch moet er bij sommige gezinnen het één en ander geregeld worden. Ook de 

zorgen over de BSO kwamen tijdens deze avond ter sprake. Wij gaan met de BSO in gesprek om 

deze zorgen kenbaar te maken.  

Tijdens de informatieavond hebben wij verteld over twee roosters, het viergelijke dagenmodel met 

de vrije woensdagmiddag en het vijfgelijke dagenmodel. In de komende week volgt er een peiling 

waarin u uw voorkeur voor één van de drie roosters (inclusief pre corona rooster) kunt aangeven. 

Bij deze peiling ontvang u nog een schrijven met bijbehorende informatie. De uitslag van de peiling 

wordt door de drie medezeggenschapsraden van de drie scholen meegenomen om te kunnen ko-

men tot een wijs besluit. Streven is eind mei.  

De Nieuwsboog 
Nummer 16                  23 april 

Aandacht  Eigenheid  Kwaliteit 

 

 

• Buitenklas 

• Andere schooltijden 

• Avesdag 

• Filmen 

• Schoolfruit 

• Jarig 

• Agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS de Regenboog 

Sportweg 22 

8307 AN Ens 

0527 251664 

E-mail: 

obsderegenboog@aves.nl 

Website: 

www.obsregenboog.nl 



2 

Online een ouderavond houden is een uitdaging, vooral met drie verschillende scholen. Vanwege de 

coronamaatregelen hebben we deze avond online moeten organiseren i.p.v. een fysieke bijeen-

komst. In dit laatste geval hadden we makkelijker met elkaar kunnen napraten over de avond. 

Mochten u nog vragen hebben, dan hoop ik dat u in deze digitale tijd toch de weg weet om uw 

eventuele vragen te stellen.  

Avesdag  

Aanstaande maandag, 26 april, zijn alle leerlingen vrij omdat we met alle Aves medewerkers een 

studiedag hebben. In deze tijd een hele organisatie omdat alles online moet. Tijdens deze dag  wor-

den alle medewerkers meegenomen in het thema 'Eigenaarschap en formatief handelen'. Claire 

Boonstra van Operation Education zal ons uitdagen op het thema 'eigenaarschap'; wat betekent dat 

voor de kinderen en wat betekent dat voor ons als leraar?  Een mooi thema wat heel goed aansluit 

bij onze schoolontwikkeling.  

Filmen  

Na de meivakantie wordt er op school een filmpje gemaakt over onze school. Een mooie manier om 

toekomstige ouders een kijkje in onze school te geven. Deze promotiefilm zal via verschillende ka-

nalen te zien zijn. Mocht u bezwaar hebben dat uw zoon/dochter hierop te zien is dan kunt u dit 

aangeven bij juf Francien.  

Schoolfruit 

We krijgen nog een aantal weken schoolfruit geleverd op school. De laatste 

week is de week van 31 mei. Vanaf 7 juni is het de bedoeling dat iedereen 

zelf weer groente/fruit meeneemt naar school. 

Nominatie Aves Award 

We zijn erg trots om te melden dat onze Kenniswerkplaats Florescat is genomineerd voor de Aves 

award. De Aves award is een waardering vanuit het bestuur van Aves voor mooie initiatieven. 

Maandag wordt, tijdens de Aves dag, de winnaar bekend gemaakt. Er zijn drie genomineerden… het 

is nog even spannend.  

Jarig 

Lars is zondag 25 april jarig, meester Rick is woensdag 12 mei jarig en juf 

Lindsay is zondag 16 mei jarig. Alvast gefeliciteerd allemaal en wij wensen 

jullie een hele fijne verjaardag toe.  

Agenda 

Maandag 26 april: Aves-dag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 27 april: Koningsdag, vrije dag 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: Meivakantie 

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij.  

 

 

 

 

 


