
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

 
Het was fijn om iedereen maandag weer te kunnen begroeten op school. We merkten dat de leerlingen het ook erg fijn 
vonden om elkaar weer te zien.  
De twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de Zilveren Weken genoemd. De leerkracht en kinderen komen 
voor het eerst in het nieuwe kalenderjaar weer bij elkaar als groep. Tijd om bij te kletsen en om de groepsdynamiek 
weer opnieuw te bekijken. In deze weken wordt er dan ook weer extra aandacht besteed aan groepsvorming, 
doormiddel van allerlei groepsactiviteiten wordt er aan het groepsproces gewerkt.  

Francien Soeter 

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

 

 

WELKOM 

 
In de kerstvakantie is Laura 4 jaar geworden. Vanaf  

afgelopen maandag zit zij gezellig bij ons op school. Mats 

wordt zondag 16 januari 4 jaar en komt vanaf a.s. maandag 

bij ons op school. Wij wensen jullie beiden een hele fijne en 

leerzame tijd toe op De Regenboog  

GEBOORTE 

Op zaterdag  8 januari is juf Inge bevallen van een prachtige zoon Levi! Juf 

Inge zit op een blauwe wolk en is volop aan het genieten.  Hierbij feliciteren 

wij Juf Inge, haar man en twee zonen met hun zoon en broertje. Heel veel 

geluk met elkaar!  
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SCHOOLREGEL 

De aankomende periode staat de  

volgende regel centraal:  

Zie je het stiltegebaar, dan zitten wij  

allemaal klaar.  



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

 

 
Guusje is morgen, zaterdag 15 januari  

jarig en Mats is zondag 16 januari jarig. 

Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie 

een hele fijne verjaardag toe  

LUIZENCONTROLE 

Normaal gesproken wordt er na de vakantie luizen ge-

pluisd. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen mo-

gen er nog geen ouders in de school en kan er ook niet 

geplozen worden. Wilt u thuis nog eens extra de haren van 

uw kind(eren) controleren. Alvast bedankt!  

LEERLINGENRAAD 

Hier een klein berichtje van de leerlingenraad. In de nieuwe leerlingenraad zitten Anne-Mae, Dagmar, Celine, Lorena en 

Saskia. Afgelopen dinsdag hebben we samen met juf Francien vergaderd. 

We hebben besproken waarom we graag in de leerlingenraad wilden en welke ideeën we hadden. 

Voor sommige problemen hadden we al gelijk oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld het idee van Dagmar over een nieuwe 

schommel, die kon meester Oane gelijk woensdag al maken.  

Groetjes van Lorena 

 

Agenda 
DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 17 januari  Start Cito toetsweken  

Vrijdag  21 januari  Nieuwsboog 

  

Fijn weekend! 


