
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en fijn het nieuwe jaar is gestart. 

Afgelopen maandag hebben we met elkaar het nieuwe thema van Leren Leven geopend 

en geproost op een heel fijn en gezellig 2023. Deze week was er ook weer een  

inloopweek; prachtig om te zien dat er veel ouders van de gelegenheid gebruik hebben  

gemaakt om even in de klassen te komen kijken en met een activiteit mee te doen.  

 

Nog even een persoonlijke mededeling van mijn kant. Per 1 februari ga ik tijdelijk de  

directietaken van OBS De Carrousel, een andere school binnen Aves, op mij nemen.  

De huidige directeur van deze school gaat Aves per 1 februari verlaten.  

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur is inmiddels al in volle gang en totdat 

er een geschikte kandidaat is gevonden zal ik daar ook de directietaken vervullen. Voor 

De Regenboog betekent dit dat ik vanaf 1 februari 1 dag minder op school aanwezig zal 

zijn, op welke twee dagen ik dan aanwezig ben hoort u nog van mij.  

Op de dagen dat ik niet aanwezig ben kunt u, zoals nu ook al het geval is, altijd bij de 

groepsleerkracht terecht. Per mail of via Parro ben ik natuurlijk ook te bereiken.  

 

Francien Soeter 

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

WELKOM  

Maandag is Joachim gezellig bij ons op school begonnen in groep 1. Joachim 

wij wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op De Regenboog. 
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SCHOOLREGEL 

De komende periode staat de volgende regel centraal:  

“Ruim je eigen rommel op, want een nette school is top!’ 

 

 

VANUIT DE MR 

Gisteren hebben we onze eerste vergadering in 2023 gehad. Mocht u in de kerstvakantie 

een onderwerp hebben bedacht waar u het met de MR over wilt hebben? Dan horen wij dit 

graag. U kunt dan een mailtje sturen naar: 

breimer@tuta.io/ marc@marquette-detacherng.nl / mr.obsderegenboog@aves.nl 



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

 

GGD OP SCHOOL  

Soms hebben ouders twijfels of vragen over de ontwikkeling van hun kind die van 
invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van een kind.   
  
Het kan dan gaan over: slaapgedrag, voeding/eten, groei en/of gewicht, (samen)
spelen, seksuele ontwikkeling, pubergedrag, ingrijpende gebeurtenissen, zoals 
scheiding, (langdurige) ziekte of overlijden dierbare, zindelijkheid, opvoedingsvra-
gen, zoals hoe vertel ik dat mijn kind, op welke manier betrek ik mijn kind erbij,  
zelfstandigheid stimuleren, etc. 
  
Ook leerkrachten signaleren situaties rond een kind die van invloed zijn op de  
cognitieve ontwikkeling van een kind. Dan moet er breder gekeken worden welke 
ondersteuning een leerling nodig heeft. De leerkracht kan de jeugdverpleegkundige 
om advies vragen. 
  
In het schooljaar 2022 - 2023 zal er door de jeugdverpleegkundige op vaste tijden 
een inloopspreekuur gehouden worden voor ouders en leerkrachten. 
Ouders kunnen hun zorg te delen. Maar het kan ook zo zijn dat een leerkracht  
samen met de ouders en jeugdverpleegkundige in gesprek gaat om te bespreken 
welke zorg een leerling nodig heeft. We willen de zorg rond de leerling op deze  
manier laagdrempelig houden. 
  
Het is wenselijk om je vooraf aan te melden voor dit inloopspreekuur, maar zonder 
aanmelding kun je altijd even langslopen.  
U kunt zich aanmelden voor dit inloopspreekuur door het door te geven aan de 
intern begeleider, Elisa Melis, via de mail: e.melis@aves.nl  
  
De jeugdverpleegkundige is beschikbaar op: 
1 februari van 8.30uur – 9.30uur 
 
U kunt ook zelf contact opnemen met de GGD: 
Vera van den Berg 
Sociaal verpleegkundige JGZ Jeugdgezondheidszorg 
T: 0320-285736 
E: v.vandenberg@ggdflevoland.nl 
I: www.ggdflevoland.nl 

 

LESSEN LEREN LEVEN 

De komende weken is het thema voor de lessen Leren Leven Help! Elk mens maakt in zijn of haar leven 
situaties mee waarin je het zelf even niet meer redt. In elke levensbeschouwing vinden we verhalen over 
hoe mensen elkaar onderling te hulp komen, deze verhalen worden o.a. tijdens de lessen besproken. 
Onze leerlingen kunnen ook erg goed helpen. De komende periode gaan we extra aandacht geven aan 
het helpen. Als de kinderen geholpen hebben mogen ze een blokje piepschuim pakken, van al die blokjes 
gaan we een iglo bouwen op het podium. We zijn benieuwd hoe groot de iglo gaat worden, we verwach-
ten dat we straks een hele grote iglo hebben staan.  
In de bijlage vindt u de ouderbrief van Leren Leven, hier kunt u nog meer informatie lezen over het 
thema.  

SCHOOL 80-JAAR 

We zijn al druk bezig met de eerste voorbereidingen voor de meester-/juffendag en ons 80-jarig bestaan.  

De invulling van het programma onder schooltijd is al rond. Wie o wie vindt het leuk om mee te denken met het jubi-

leumfeest dat we aan het einde van de dag op vrijdag 12 mei willen gaan geven.  

Opgeven kan bij meester Joost of juf Francien.  

mailto:e.melis@aves.nl


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

WIST U DAT… 

…   De leerlingen van groep 4 t/m 8 deze week weer een rondje door Ens hebben gelopen. 

…   Zij dit gewapend met een afvalprikker en vuilniszak hebben gedaan.   

…   Er tijdens het lopen veel afval is verzameld.   

…   Ens zo weer een stukje schoner is. 

…   Wij trots zijn op onze toppers! 

…   We zo met elkaar aandacht hebben voor de omgeving en het milieu. 

…   Alle leerlingen weer op luizen zijn gecontroleerd. 

…   Er geen luizen zijn gevonden. 

…   Wij Chantal en Ellen weer hartelijk willen bedanken voor het controleren! 

 

 

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 20 januari Voorstelling gr. 4/5 

Maandag 23 januari Start Cito toetsweken 

Vrijdag 27 januari Nieuwsboog  

Woensdag 8 februari Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Agenda 

 

Guusje is zondag 15 januari jarig, Mats is maan-

dag 16 januari  jarig en Lynn B. is maandag 23 

januari jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen 

jullie een hele fijne verjaardag toe! 


