
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

De kop is er af; de eerste week van het schooljaar is alweer om. Wat fijn om iedereen 
weer te zien. Afgelopen maandag hebben we met elkaar het schooljaar geopend, wat 
mooi om te zien dat er ook zoveel ouders bij waren. Het onderwerp van de opening 
was (t)huis, dit is ook het nieuwe thema van lessen Leren Leven. De komende weken 
worden er in de groepen gepraat en afspraken gemaakt over wanneer je je thuis voelt 
op school. Hoe willen we met elkaar werken en spelen zodat iedereen zich veilig en 
thuis voelt op school. In de bijlage vindt u de informatiebrief van lessen Leren Leven 
over het thema (t)huis zodat u kan lezen waar dit thema nog meer over gaat en waar 
nog meer over gewerkt gaat worden.  

Francien Soeter 

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

 

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 zullen we ook dit jaar weer gebruiken. Het werkt handig en is 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.  

EVEN VOORSTELLEN... 

Mijn naam is Louise Stolte. Ik ben getrouwd en wij hebben vier kin-

deren. We wonen in Emmeloord. Sinds januari 2022 werk ik bij AVES. 

Daarvoor heb ik jaren in de kinderopvang gewerkt. Ik heb mij om la-

ten scholen tot lerarenondersteuner. Dit schooljaar zal ik op de 

maandag aanwezig zijn bij De Regenboog als lerarenondersteuner. Ik 

heb er erg veel zin in!  
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SCHOOLREGEL 

 
De aankomende periode staat de volgende regel centraal: ’Zie je het stiltegebaar dan zitten wij allemaal klaar!’  

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

 

 

 
 

Saskia en Julia zijn zaterdag 11 september 

jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen 

jullie een hele fijne verjaardag toe.  

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 groeps-

vorming ook wel ‘De Gouden Weken’ genoemd. Deze weken worden ingezet 

om het goud dat je in handen hebt, de leerlingen, de leerkrachten, de ou-

ders, te laten samensmelten zodat er een fijne sfeer heerst voor het hele 

schooljaar. De eerste weken zijn bepalend voor het neerzetten van het fun-

dament 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 

Volgende week vrijdag staat ons Beginfeest (gezinsavond) gepland. 

Dit feest zal helemaal in het thema van ‘O, wat een jaar’ zijn. We 

zijn al erg nieuwsgierig hoe iedereen eruit zal zien.  

In Parro kunt u zich nog inschrijven welk hapje u gaat maken/ mee-

nemen. Als er per leerling ongeveer 30 kleine hapjes aanhoudt om 

te maken, zal dat voldoende zijn. U kunt de hapjes vanaf 17:00 uur 

komen brengen. 

Wij hebben er al heel veel zin in! Het feest zal starten om 17.00 uur 

en eindigt om 19.00 uur. We hopen op mooi weer! 



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

WIST U DAT… 

…    We erg blij waren iedereen weer te zien na de vakantie! 

…    Er nieuwe borden bij de ingangen van de school hangen in ons vernieuwde huisstijl.  

…    Er in de vakantie ook vrolijke gekleurde bogen van de regenboog op de ramen zijn geplakt. 

…    Wij erg blij zijn met het resultaat. 

…    Er volgende woensdag weer luizen gepluisd gaat worden.  

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 2 september Informatiebrief mee 

Vrijdag 9 september  Beginfeest 

Woensdag 14 sept. t/m 16 sept.  Kamp groep 6/7/8 

Vrijdag 16 september Nieuwsboog  

Ma 26 sept. t/m vrij  30 sept.  Kennismakingsgesprekken 

  

Agenda 


