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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad. Deze week hebben we voor
het eerst de inloopweek gehad.
De hele week mochten er van 8.30 - 8.45 uur in de klas ouders aanwezig zijn om
een activiteit te doen samen met de kinderen. Het was echt genieten om te zien dat
er elke ochtend wel een aantal ouders in de klas aanwezig waren.
Leuk dat we veel positieve geluiden van ouders mochten ontvangen over de inloopweek. Het volgende moment is na de kerstvakantie, we hopen dan weer iedereen te
mogen verwelkomen.
Francien Soeter

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

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Celine ter Schure, ik ben 24 jaar en ik kom uit Blokzijl.
Op donderdag en vrijdag mag ik les gaan geven aan groep 1-2-3 op de
Regenboog. Juf Inge gaat straks met zwangerschapsverlof en ik neem tot die
tijd de groep over. Op maandag, dinsdag en woensdag val ik in binnen de
stichting AVES. Ik heb de opleiding onderwijsassistent en PABO afgerond. In
mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om boeken te lezen of te wandelen met de
honden. Ik hoop een gezellige en leerzame tijd te hebben op de Regenboog,
samen met de kinderen, met het team en met u! Als u nog vragen heeft, stel
ze gerust.
Hartelijke groet,
Celine ter Schure

SCHOONMAAKWEEK
Aankomende week staat de schoolschoonmaak gepland. Iedereen
met de achternaam beginnend met de A t/m H staat ingedeeld in
deze week. In de volgende schoonmaakweek, is iedereen ingedeeld met de achternaam K t/m Z. Er kan zowel onder schooltijd
als na schooltijd schoongemaakt worden. Bij de leerkracht kunt u
aangeven welke dag en tijdstip u die week komt om even een uurtje te helpen met schoonmaken of dat u niet in de gelegenheid
bent om te komen en daarom die week materiaal mee naar huis
neemt. Alvast bedankt voor de hulp.

WELKOM
Jesse is afgelopen woensdag 4 jaar geworden en zit nu ook gezellig bij ons op
school. Jesse wij wensen jou een fijne en leerzame tijd toe op De Regenboog!

ALGEMENE OUDERAVOND
Dinsdag 9 november staat de algemene ouderavond gepland. In het zakelijke gedeelte worden de stukken van de AC en MR besproken. Deze stukken kunt u van te
voren inlezen, ze liggen vanaf 2 november ter inzage op school. Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van Leefstijl, onze methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling Leefstijl. Dit gedeelte van de avond wordt geleid door
Heinnie Kieft, zij doet ook onze teamtrainingen.
Het thema van de avond is: een algemene kennismaking met Leefstijl.
De bijeenkomst gaat over het Leefstijl-programma dat aan de klas van uw kind
wordt gegeven. Dit programma is bedoeld om kinderen sociaal-emotionele vaardigheden te helpen ontwikkelen. De leerlingen leren in de klas onder andere hoe
ze beter met elkaar kunnen omgaan en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Op
deze avond kunt u als ouder/verzorgende ondervinden wat de leerlingen doen
tijdens de Leefstijl-lessen. Ook is er gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten
en het stellen van vragen. Alle thema’s in het Leefstijl-programma zullen op deze
avond kort worden toegelicht.
In Parro komt de agenda te staan van de avond en kunt u ook aangeven of u wel/
niet aanwezig bent. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten dinsdag de 9 de!

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

BOLLEN PLANTEN
We hebben heel veel bloembollen ontvangen vanuit het
project De Groene Leerling om te gaan planten in de schooltuin. Elke groep gaat bloembollen planten. We zoeken voor
elke groep een ouder die het leuk vindt om hierbij te helpen.
Opgeven kan bij de groepsleerkracht en dan kan er samen
een moment worden afgestemd. Alvast bedankt!

Sophie P is vandaag jarig en Rick is woensdag 3 november jarig. (Alvast) gefeliciteerd
en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe

LEEFSTIJL
Met Leefstijl zijn we gestart met het nieuwe thema: Praten en
luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil
zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo
leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn
als zelf iets vertellen!

SCHOOLREGEL
De aankomende periode staat de volgende schoolregel centraal:
Gaat de bel, dan stopt het spel.

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

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Maandag 1 november t/m vrijdag 5 november

Schoonmaakweek

Donderdag 11 november

Sint Maarten

Vrijdag 12 november

Nieuwsboog

Vrijdag 19 november

Voorstelling groep 1/2/3

WIST U DAT…
… Afgelopen woensdag weer de haren van de leerlingen op luizen zijn gecontroleerd.
… Marsha dit nu samen met Chantal en Ellen doet.
… Wij hun weer willen bedanken.
… De hele school luizenvrij is.
… Vanmiddag groep 4-5-6 als eerste de voorstelling heeft van dit schooljaar.
… Zij de ouders en leerlingen gaan vertellen en laten zien wat zij de afgelopen periode allemaal geleerd hebben.

Fijn weekend!

