
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Vorige week hebben alle leerlingen hun schoen mogen zetten op school. De  

rommelpieten hadden het dit jaar wel erg bont gemaakt; alle schoenen waren verstopt 

door de school. Gelukkig zijn onze leerlingen goede speurneuzen en werden alle schoe-

nen snel weer 

gevonden. In de schoen zat een klein cadeautje en een zakje pepernoten.  

Aanstaande maandag gaan we Sinterklaas op school vieren. We hebben Sinterklaas en 

zijn Pieten uitgenodigd om bij ons op school langs te komen. We hopen natuurlijk dat ze 

daar maandag even tijd voor vrij maken. Deze dag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.  

 

Mede namens het team, wens ik u allen ook een heel fijn Sinterklaasfeest thuis toe.  

 

Francien Soeter 

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

 

LEEFSTIJL 

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-

emotionele vaardigheden. Wij hebben onlangs het thema over  

communiceren afgerond.  

Deze week beginnen wij met een nieuw thema Ken je dat gevoel? 

 

Dit thema gaat over gevoelens. In deze lessen worden kinderen zich meer 

bewust van hun eigen gevoelens en die van anderen. Want wie gevoelens (h)

erkent, leert hier beter mee omgaan. De ouderbrief zult u nog ontvangen. 
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VANUIT DE MR 

De taak van de Medezeggenschapsraad (MR) is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad van een be-
drijf. We zien erop toe dat op school aan alle voorwaarden wordt voldaan om goed onderwijs te kunnen ver-
zorgen. Dit toezicht voeren we uit in overleg met de directeur van school en met Stichting Aves. De MR heeft 3 
rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht en komt elke 6 weken bijeen. 

Op donderdag 8 december staat de volgende MR vergadering gepland. Heeft u nog opmerkingen of vragen 
om te bespreken? 

Mail dan naar breimer@tuta.io /  marc@marquette-detachering.nl / mr.obsderegenboog@aves.nl 

 

 

SCHOOLREGEL 

De aankomende periode t/m de kerstvakantie staat de volgende regel 

centraal: Er is er maar een die praat, zodat luisteren beter gaat.  

 

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

 

LEERLINGENRAAD 

We hebben de eerste vergadering van de leerlingeraad gehad. We zijn  
begonnen met het vertellen wat we wilden bereiken voor de school. Toen 
zijn we gaan kijken wat de school nodig heeft en wat je dacht. Toen we dat 
hadden gedaan waren we al bijna klaar en gingen we nog een foto maken 
[zie foto]. 
We zijn met zijn vieren: Boaz, Kaelynn, Sophie N.  en Guusje. 

Van Boaz 



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

WIST U DAT… 

…    Groep 6/7/8 vrijdag 9 december hun voorstelling heeft.  

…    Dan alle groepen dit schooljaar een keer hebben opgetreden. 

…    Wij (en de leerlingen) het erg leuk vinden dat er dan ook echt publiek komt kijken.   

…    Alle groepen nog minstens twee keer gaan optreden dit schooljaar 

…    Wij dan hopen dat er weer veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen kijken.  

 

 

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 5 december  Sinterklaas op school, alle leerlingen om 12.00 

uur vrij 

Donderdag 8 december  MR vergadering  

Vrijdag 9 december  Voorstelling groep 6/7/8 

Vrijdag 16 december Nieuwsboog 

Agenda 

 

Meester Oane  is vrijdag 9 december jarig en 

Dagmar is woensdag 14 december jarig. Alvast 

gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne 

verjaardag toe! 


