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Beste ouders/ verzorgers,
Wat een gezellige maar ook drukke tijd. Vanuit de onderbouw hoor je de hele dag
Sinterklaasliedjes, terwijl je in de bovenbouw vooral stilte hoort. Het is een gekke tijd
waarin we eigenlijk heel graag samen willen zijn, maar dat eigenlijk nog niet kan.
In deze maand waar dingen anders lopen dan wij gewend zijn, proberen wij het
voor de kinderen zo feestelijk mogelijk te laten verlopen. De knutselmiddagen
gaan gewoon door, we versieren de klassen, zullen (in plaats van een kerstdiner)
een kerstlunch laten maken en voor de geplande liedjesavond komt een
coronaproof alternatief. Op deze manier hopen we een middenweg te vinden
tussen de gezelligheid die we graag willen voelen deze maand en de
coronamaatregelen.
Tijdens deze feestelijkheden zullen wij de spil van de school extra missen. Wij hopen
dat Natalie snel weer terug is en met haar enthousiasme de school weer vult.
Natuurlijk wensen wij haar voor nu vooral veel beterschap.
Als laatste punt wil ik graag benoemen dat wanneer u even contact wil met de
leerkracht over uw kind, dit gewoon mogelijk is. Van de leerkracht hoort u of dit via
videobellen is of op afstand in het lokaal. Natuurlijk zijn wij voorzichtig met het
aantal mensen binnen de school, maar we willen u als ouder zeker niet buiten
sluiten.
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Schoolwapps
Afgelopen weet is ons nieuwe communicatiemiddel online gegaan. Vanaf nu
gaan wij communiceren met u via schoolwapps.
In deze app is het mogelijk om berichten te versturen naar de hele klas, foto en
filmpjes te delen, maar ook persoonlijke berichten naar de leerkrachten sturen.
Tot de kerstvakantie sturen wij alle belangrijke berichten ook nog via
mijnschoolinfo, na de kerstvakantie stopt dit. Wij vragen u dan ook snel over te
stappen.
Personeel
Onder het personeel zijn er twee collega’s zwanger, Romana en Marleen hebben
dit al in de groep gedeeld. Wij zijn aan het brainstormen met elkaar hoe we hun
vervanging in zullen vullen, zodra wij het weten hoort u het ook.
Natalie zal tot de kerstvakantie afwezig zijn, Irene neemt haar waar en is hiervoor
een dag extra ambulant. Mochten er vragen zijn hoort zij het graag.
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft voor iedere groep een thema bedacht voor tijdens kerst.
Daarnaast zijn zij bezig met het uitzoeken van goede stoelen voor de leerlingen en
maken zij posters tegen hangjeugd.
Ook hebben zij het idee geopperd om iedere klas een kerstlied te laten zingen en
deze als soort van regenboognieuws te verspreiden.
Covid-19
Natuurlijk hebben ook wij nog steeds te maken met
coronamaatregelen en alle kinderen, ouders en
teamleden die ermee te maken hebben.
We kiezen ervoor zo normaal mogelijk “door te gaan”.
Natuurlijk houden we alle ontwikkelingen in de gaten en
letten we goed op hoe het met de kinderen gaat, ook
op sociaal en emotioneel gebied. Op dit moment zien
wij dat het goed gaat: We gaan met zijn allen toch
vooruit en de sfeer is prima. Zorgen maken we altijd
bespreekbaar. Een aantal dingen om op te letten:


Nog steeds zo min mogelijk volwassenen in de school. Rondleidingen, nieuw
startende kleuters en bezoeken die goed zijn voor de ontwikkeling van onze
kinderen gaan door. Wel registreren bij binnenkomst, handen desinfecteren
en in het gebouw een mondkapje op en voldoende afstand houden.
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Als u klachten heeft en getest wordt dan vragen we u naar uw klachten.
Koorts en benauwdheid? Dan vragen we u uw kind thuis te houden tot u
zekerheid heeft. U zult in ieder geval zelf uw kind(eren) niet kunnen brengen.
Kinderen zijn wel vaker 2-3 dagen afwezig. Bij kortdurende situaties en zeker
als uw kind ziek is, is er geen huiswerk. Is uw kind thuis vanwege een
positieve test in het gezin en is het niet ziek maar gaat het thuis zijn langer
duren dan 3 dagen? Neem dan contact op met de leerkracht. Er wordt
dan digitaal lesstof klaargezet en in de bovenbouw kan uw kind volgens de
weektaak werken. Google classroom via het MOO-account is waar u moet
zijn.
Wij kiezen ervoor niet te filmen tijdens de lessen. Op het VO gebeurt het wel
en het is fijn dat dat kan. Op de basisschool is het toch een beetje anders,
vinden wij. Lessen en activiteiten zitten anders in elkaar. Ook voelen wij ons
er niet prettig bij dat onze interactie met de groep en die tussen kinderen
onderling gefilmd wordt, we hebben al te veel en te vaak problemen
gezien op het gebied van privacy. Volgens ons redden we het nog op deze
manier. Denkt u daar anders over of kunt u ondersteunen of meedenken?
Neem contact op met de directie.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze ouderraad gaat zorgvuldig om met de vrijwillige ouderbijdrage. Zij hebben
de administratie totaal “In the cloud”, zien er goed op toe dat al het geld naar de
kinderen gaat en bedenken de tofste activiteiten. Heeft u uw bijdrage al
overgemaakt? Dat kan nog steeds:
NL48RABO 0342 3484 69
T.N.V. OR de Regenboog
O.V.V.: Ouderbijdrage, Naam van uw kind(eren) en de groep.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij Wilmar van Steijn/Cindy van der Molen (OR) of u kunt
mailen naar: ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl

Belangrijke data
December

Di 1 december

Gekke sloffenmaand: Neem ze mee, doe lekker
aan en geniet met warme voeten van de
feestmaand.
Inleveren surprises

Woe
2 december

Sintviering

Vr
4 december

Opruimmiddag Sint
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Ma 7 december

Knutselmiddag kerst

Woe 16
december

Kerstlunch verzorgd door de school en de OR

Vr 18 december

Opruimochtend kerst
Kinderen hebben school tot 12.00 uur

Za 19 december
– zo 3 januari

Kerstvakantie

Ma 4 januari

Studiedag (kinderen zijn vrij)

Di 5 januari

luizencontrole

Ma 11 januari

Start afname midden CITO

Ik wens u en uw kind(eren) alvast hele fijne feestdagen!
Irene
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