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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Helaas heeft afgelopen weken corona ook bij ons toegeslagen op school. In alle
groepen zijn er flink wat besmettingen (geweest) onder zowel leerlingen als leerkrachten. De combinatie van oplopende besmettingen in school/ binnen Aves
en het tekort aan onderwijspersoneel maakt dat er helaas geen invallers meer
beschikbaar zijn. Wij ondervinden daar nu ook de gevolgen van. Vandaag heeft
zowel groep 1/2/3 als groep 7/8 een thuiswerkdag. Hopelijk komen we snel in
een rustiger vaarwater terecht.
Nogmaals veel beterschap en sterkte voor iedereen die nog ziek thuis zit of nog
in quarantaine moet zitten.
Zorg goed voor elkaar en hopelijk zijn we allemaal straks weer fijn op school
aanwezig.
Francien Soeter

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

PORTFOLIOGESPREKKEN
Afgelopen weken zijn de leerlingen druk bezig geweest de Cito toetsen
te maken. Voor de leerlingen die in quarantaine zaten wordt door de
leerkracht een ander geschikt moment gezocht om de toets alsnog te
gaan maken. Nadat de toetsen zijn gemaakt zullen de leerkrachten de
toetsen gaan analyseren. De analyse van de toetsen bespreken wij met
elkaar als team en in het portfoliogesprek worden de vorderingen van
uw zoon/dochter met u besproken. Aan de hand van de
analyse van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen
observaties stellen we onze lessen voor de komende periode op zo’n
manier samen, dat ze tegemoet komen aan de ontwikkelingen van de
leerlingen.
Volgende week vrijdag krijgen alle leerlingen hun portfolio mee. Dinsdag
15 februari, woensdag 16 februari en donderdag 17
februari zullen dan de portfoliogesprekken gehouden worden. Met de
huidige maatregelen zullen die nog online via Teams plaatsvinden. De
adviesgesprekken van groep 8 zullen op een later moment gepland worden, u krijgt hierover nog bericht van de leerkrachten.
Vanaf volgende week kunt u zich via Parro inschrijven voor een gesprek.

WELKOM
Zondag wordt Elvis 4 jaar en komt vanaf maandag
gezellig bij ons op school. Esay komt ook vanaf maandag gezellig bij ons op school, hij start in groep 4/5/6.
Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe
op De Regenboog!

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

Elvis is zondag 6 februari jarig, Ricardo is
donderdag 10 februari jarig en juf Inge is
vrijdag 11 februari jarig. Alvast
gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele
fijne verjaardag toe

CARNAVAL
Vrijdag 18 februari vieren wij Carnaval op school. Helaas mogen we
nog niet door elkaar hossend de school door. Wel zal er in elke
groep een gezellig en feestelijk programma zijn en natuurlijk verwachten wij iedereen verkleed op school. Alaaf!

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Vrijdag 11 februari

Portfolio mee

Maandag 14 februari

Alle leerlingen 12.00 uur vrij (studiemiddag)

Dinsdag 15 februari t/m donderdag 17 februari

Portfoliogesprekken

Vrijdag 18 februari

Carnaval (Alle leerlingen om 12.00 uur vrij)

Vrijdag 18 februari

Nieuwsboog

Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari

Voorjaarsvakantie

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

WIST U DAT…
…

We afgelopen dinsdag weer een vergadering met de leerlingenraad hebben gehad.

…

De leerlingen een opdracht hebben gekregen in het kader van burgerschapsvorming.

…

Ze gaan onderzoeken wat de school voor Ens kan gaan doen.

…

Ze al verschillende leuke ideeën hadden.

…

We u natuurlijk op de hoogte houden!

Fijn weekend!

