
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

 
Vandaag zijn de Koningsspelen volop aan de gang. We zijn erg blij dat we dit jaar het weer met de drie scholen samen 

mogen vieren en beleven.  

Na de meivakantie staan er nog een aantal gezellige en leuke activiteiten op het programma zoals de meester- en 

juffendag, het verkeersexamen,  schoolreisje, kamp en de musical van groep 7/8.  

Wat is het genieten de afgelopen dagen met het mooie lenteweer, hopelijk blijft het tijdens de meivakantie ook zo 

mooi. Mede namens het team alvast een hele fijne vakantie. 

Francien Soeter 

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

 

EVEN VOORSTELLEN... 

Mijn naam is Lisa en ik ben 38 jaar oud.  

Ik ben bezig met omscholing. 

Met veel plezier loop ik sinds januari stage bij groep 1/2/3 voor de opleiding Onderwijsassistent.  

Hiervoor heb ik bij groep 1/2 stage gelopen bij een andere basisschool. 

Naast mijn stage bij Obs De Regenboog werk ik parttime als leerling-begeleider in de gehandicap-

tenzorg, waarbij ik op een woning werk met lvb-jongeren en ze ondersteun in hun ontwikkeling en 

zelfstandigheid. 

De combinatie onderwijs en zorg spreekt mij erg aan. Ik woon samen met mijn man en onze 3 hon-

den. Daarnaast is de zoon van mijn man om het weekend bij ons. In mijn vrije tijd ga ik o.a. graag 

wandelen, uit eten of naar de sauna. 

Ik heb het erg naar mijn zin bij Obs De Regenboog en kijk ernaar uit me nog verder te ontwikkelen. 

Samen met de collega's en de kinderen wordt het ongetwijfeld een gezellige en leerzame tijd!  

PERSONEEL 

Juf Elisa is vanaf 1 april niet alleen meer de IB-er van onze school, ze werkt nu ook twee dagen op een 

andere school van Aves als Ib-er.  

De ondersteuning die juf Elisa op de maandag deed zal t/m de zomervakantie overgenomen worden 

door juf Christel.  

Juf Christel stelt  zich in deze Nieuwsboog voor. Juf Lisa heeft al wat dagen in groep 1/2/3 stage gelopen, 

zij moest zich nog voorstellen en doet dit ook in deze Nieuwsboog. 

 

Nummer 16   |       22 april 2022 



Mijn naam is Christel Hadders-Haverkamp en ben 48 jaar. 
Ik ben getrouwd en samen met mijn man, onze 3 kinderen en hond woon ik in  
Emmeloord. 
In mijn vrije tijd wandel ik graag met de honden en rijd ik paard. Tot aan de zomerva-
kantie kom ik op maandag het team van de Regenboog versterken. Ik hoop er samen 
met de kinderen een gezellige maar vooral leerzame periode van te maken. 

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

 

 

WELKOM 

Oliwier is vrijdag 15 april 4 jaar geworden. Vanaf afgelopen dinsdag zit 

hij gezellig bij ons op school. Oliwier wij wensen jou een hele fijne en 

leerzame tijd toe op De Regenboog  

UITSLAG ENQUETES 

Dit schooljaar hebben we zowel een leerling- als ouderenquête gehad. We zijn erg blij met de grote respons 

van de ouderenquête. Nogmaals dank voor het invullen. Namens het onderzoekscentrum hebben we een 

mooie set kaarten met spelideeën gekregen voor tijdens het buitenspelen. De spellen worden tijdens de 

gymlessen op de dinsdag geïntroduceerd, zodat de leerlingen ze daarna zelfstandig kunnen spelen tijdens 

het buitenspelen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn erg enthousiast. 

We zijn erg tevreden over de uitslag van allebei de enquêtes. Een ontwikkelpunt wat in allebei de enquêtes 

naar voren kwam was de ouderbetrokkenheid. Dit heeft natuurlijk ook deels te maken met de afgelopen 

periode waarin ouders de school niet in mochten en niet konden helpen i.v.m. de geldende coronamaatre-

gelen. Gelukkig mag nu alles weer en hebben we al weer een aantal momenten gehad waar wij ouders  kon-

den uitnodigingen; bijvoorbeeld bij de inloopweek, een voorstelling op school en hulp bij uitjes. We blijven 

als school het onderwerp ouderbetrokkenheid onder de aandacht houden.  

 

Uitslag leerlingenquête:          Uitslag ouderenquête:  



SCHOOLREGEL  

Na de meivakantie zal de volgende schoolregel centraal staan: “Ruim je eigen rommel op, want een nette school is top.”  

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

 

 

 

Lars is maandag 25 april  jarig en Juf Lindsay is 
zondag 15 mei jarig. Alvast gefeliciteerd en wij 
wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.  

OPROEP 

Bert verzorgt al een aantal jaartjes voor ons de bibliotheek, daar zijn we heel erg blij 

mee. Helaas gaat Bert met zijn gezin verhuizen en zal hij de schoolbibliotheek niet meer 

kunnen verzorgen. Wij zijn dus op zoek naar iemand die deze taak over kan nemen. Het 

is de bedoeling dat er iemand elke week een ochtendje in de week de tijd heeft om de 

boeken in te nemen en uit te lenen aan de leerlingen. Het zal ongeveer een uurtje in 

beslag nemen.. Dit schooljaar zal er al even meegedraaid kunnen worden met Bert. 

Mocht het u wat lijken of kent u iemand die deze taak wil overnemen? Wij horen dit 

graag. Opgeven kan bij Francien.  

MEESTER– EN JUFFENDAG 

 
Woensdag 11 mei gaan we de verjaardagen van de 

juffen en meester vieren. Deze ochtend hoeven de 

leerlingen geen 10-uurtje en drinken mee te nemen. 

We gaan er een gezellige ochtend van maken.  

INLOOPWEEK 

Na de meivakantie hebben we weer een inloopweek. We hopen weer veel ouders in de groepen te mogen verwelko-
men. Op maandag 9 mei staat, na het inloopmoment, de koffie klaar voor de koffieochtend.  

LEERLINGENRAAD 

De leerlingenraad wilde iets leuks doen voor Ens. Ze hebben samen bedacht om een spelletjesmiddag te organiseren 
voor de ouderen in het dorp. In de bijlage de flyer die de leerlingenraad heeft gemaakt.  



MR 

Marsha Jonker zal dit schooljaar de MR verlaten, aangezien Sam dit schooljaar in groep 8 zit en ze volgend schooljaar 

op het voorgezet onderwijs zit. Vanwege het vertrek van Marsha ontstaat er een plek in de MR bij de oudergeleding. 

In de bijlage vindt u de vacature.  

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

WIST U DAT… 

…   Groep 7/8 een schoolreisje naar Nemo heeft gewonnen met de E-waste race. 

…   De leerlingen van groep 8 woensdag en donderdag de Cito Eindtoets hebben gemaakt. 

…   Dit de laatste week was dat we schoolfruit hebben gekregen. 

…   We hopen dat we volgend jaar weer ingeloot worden voor het schoolfruit. 

…   We gestart zijn met de moestuin. 

…   De wortelen, aardbeien en aardappelen al geplant zijn. 

…   Er na de meivakantie nog meer geplant  gaat worden.  

Fijne vakantie! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 

Maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei Inloopweek 

Maandag 9 mei Koffieochtend 

Dinsdag 10 mei t/m vrijdag 13 mei Avondvierdaagse 

Woensdag 18 mei Luizencontrole 

Vrijdag 20 mei  Schoolreisje groep 1 t/m 6  

Agenda 


