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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
De kop is er af; de eerste twee weken van het schooljaar zijn alweer om. Wat fijn om
iedereen weer te zien. Maandag 23 augustus hebben we met elkaar het schooljaar
geopend, we hebben het verhaal van De Soepsteen verteld en iedereen heeft op een
steen geschreven wat hij/ zij gaat bijdragen om er een fijn schooljaar van te maken. De
boodschap van de viering was; als ieder zijn ‘steentje bijdraagt’ op onze school, dan
maken we er samen een heel fijn schooljaar van!
Ondanks alle versoepelingen wat betreft corona, ligt corona nog steeds op de loer.
Binnen Aves zijn er helaas al heel wat klassen naar huis gestuurd omdat ze in
quarantaine moesten. We moeten met z’n allen nog waakzaam blijven en er rekening
mee houden dat dit ons ook kan gebeuren.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

AFSCHEID
Met ingang van 1 oktober zal meester Rick Aves helaas gaan verlaten. Hij gaat
per 1 oktober aan de slag als buurtsportcoach in de buurt waar hij is opgegroeid (Achterhoek). We vinden het heel jammer dat we hem moeten gaan
missen maar wensen hem heel veel werkplezier op z'n nieuwe werkplek.
Inmiddels is de procedure om een nieuwe vakleerkracht te vinden opgestart,
dit doen we gezamenlijk met de twee andere basisscholen in Ens.

PARRO
Als het goed is, is iedereen weer gekoppeld in Parro aan de nieuwe groep. Wilt u nog even
checken of de privacy-voorkeuren goed zijn ingevuld, deze zijn nog niet door iedereen
ingevuld. Alvast bedankt voor de moeite.
De kalender van Parro hebben we vorig jaar, naast onze papieren agenda, voor het eerst
gebruikt. Dit is ons erg goed bevallen en we willen daarom alleen nog maar de agenda van
Parro gaan gebruiken. Naast dat dit erg handig werkt, is het ook nog eens goed voor het
milieu. De agenda van Parro wordt in de aankomende week verder gevuld.
Wilt u toch nog een papierenversie, dan kunt u die opvragen bij juf Francien.

LESSEN LEREN LEVEN
Het thema van de aankomende periode is Samen. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.

GOUDEN WEKEN
De eerste paar weken goed met elkaar verbinden is belangrijk. Dat is dan
ook de reden waarom wij deze eerste schoolweken aan de slag gaan met de
Gouden Weken. De eerste weken van het schooljaar wordt tijdens groepsvorming ook wel ‘De Gouden Weken’ genoemd. Deze weken worden ingezet
om het goud dat je in handen hebt, de leerlingen, de leerkrachten, de ouders, te laten samensmelten zodat er een fijne sfeer heerst voor het hele
schooljaar. De eerste weken zijn bepalend voor het neerzetten van het fundament voor een goede groepsvorming. Wij schenken de weken tot aan de
herfstvakantie hier dan ook extra veel aandacht aan. Dit gaan wij doen aan
de hand van gesprekken, activiteiten en verschillende werkvormen.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

BEGINFEEST
Vorig schooljaar hebben we i.p.v. de gezinsavond in oktober te
houden, de gezinsavond in september gehouden in de vorm van
een beginfeest. Dit is ons erg goed bevallen en daarom dit jaar de
tweede editie van het beginfeest. Een mooi moment om elkaar
weer te ontmoeten en samen te zijn. Vanwege de coronamaatregelen weten we nog niet of we iedereen tegelijk kunnen uitnodigen
of we de avond in verschillende groepen moeten splitsen. We hopen u snel meer duidelijk te kunnen geven. Houdt u in ieder geval
donderdag 23 september vrij!

Saskia en Julia zijn zaterdag 11 september
jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen
jullie een hele fijne verjaardag toe.

TRAKTATIE
Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een
feestelijk moment bij met een traktatie. Gelukkig hoeven de traktaties niet
meer allemaal voorverpakt te zijn i.v.m. de coronamaatregelen.
Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Mochten
wij als school de traktatie erg ongezond vinden dan geven we de traktatie mee
naar huis, dan kunt u als ouder zelf beslissen om het aan uw kind te geven.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn en u kunt natuurlijk altijd aan de leerkracht om ideeën
vragen.

INFORMATIEBRIEF
In verband met de coronamaatregelen hebben wij dit schooljaar geen informatieavond zoals u dat van ons
gewend bent. Vrijdag 10 september zullen de leerkrachten een informatiebrief met u delen over het reilen
en zeilen in de klas. In de week van 27 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden, mochten er dan nog vragen zijn dan kunt u deze dan ook bespreken met de leerkracht.
Mocht u eerder iets willen bespreken of een kijkje in de klas nemen, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak
met de leerkracht maken.

FLYER
Vandaag krijgen alle leerlingen onze nieuwe flyer mee om uit te delen. Kent u een
gezin waarin het oudste kind nog vier jaar moet worden, dan kunt u de flyer aan
hen geven.
Mocht u meer flyers nodig hebben, dan kunt u deze altijd ophalen bij
juf Francien.

WELKOM
Sanne is in juli 4 jaar geworden en mag nu ook bij ons op school komen. Sanne gezellig dat je bij ons op school komt,
wij wensen jou een hele mooie en leerzame tijd toe op De Regenboog.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Vrijdag 10 september

Informatiebrief mee

Maandag 13 september

Kinderactiviteiten Ensyfair

Vrijdag 17 september

Nieuwsboog

Donderdag 23 september

Beginfeest

Ma 27 sept. t/m vrij 1 okt.

Kennismakingsgesprekken

WIST U DAT…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

We blij waren iedereen weer te zien na de vakantie!
We vanaf dit schooljaar de weekbreak niet meer op woensdag houden, maar op de vrijdagmiddag.
De weekbreak dan geen goede naam meer is.
We hopen dat de voorstellingen dit jaar wel door kunnen gaan.
We een mooi nieuw filmpje over de school hebben gemaakt.
Dat deze op Facebook en de website staat.
We een prachtige nieuwe flyer over onze school hebben.
Dat het logo van de school een metamorfose heeft gehad.
Er een nieuwe huisstijl voor onze Nieuwsboog is gemaakt: Fris het nieuwe schooljaar in!

Fijn weekend!

