
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1-2 
De kleuters werken over het thema 
‘Buitenspelen’, een thema uit 
‘Schatkist’. Groep 2 is ook bezig met 
Veilig Leren Lezen. 
 
Groep 5b 
A.s. donderdag dienen de leerlingen 
een lege schoenendoos mee te nemen. 
 
Studiedag 29 juni 
De geplande studiedag van maandag 29 
juni gaat door. Alle leerlingen zijn vrij. 
De leerkrachten gebruiken deze dag ter 
afronding van het huidige schooljaar en 
buigen zich over de rapportage en de 
toetsing. Binnenkort informeren wij u 
over welke (Cito)toetsen we nog af-
nemen en hoe de rapportage eruit ziet. 
 
Kennismaking nieuwe kleuters 
Op maandagmiddag 29 juni  a.s. 
organiseren wij van 15.30 uur tot ca. 
16.30 uur een kennismakingsmoment 
voor de ouders van de kleuters die 
instromen tussen september en 
december 2020. Komende week 
verzenden wij hiervoor de uitnodiging. 
Kleuters die na 1 december 2020 vier 
jaar worden, nodigen wij in december 
uit voor een kennismakingsmoment. 
 
 

Gymlessen 
Vanaf volgende week krijgen de 
kinderen ook weer gymlessen. Deze 
worden weer gegeven door meester 
Mark en juf Kendra. Volgens de RIVM 
richtlijnen dienen deze lessen buiten 
plaats te vinden. De gymlessen voor 
groep 3 t/m 8 worden gegeven op het 
voetbalveld, de kleuters van groep 1 en 
2 gymmen op het schoolplein.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8  lopen 
onder begeleiding naar het voetbalveld. 
Omdat dit de nodige tijd in beslag 
neemt, krijgen alle groepen maar 1 
gymles (van 1 uur) per week.  
Omdat de kinderen zich niet mogen 
verkleden, raden wij gemakkelijke 
kleding aan op de dag van de gymles. 
Schoenen mogen wel worden 
gewisseld. 
Ook douchen is niet toegestaan. Voor 
de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 is 
een deodorantroller wellicht een frisse 
uitkomst? 
 
ROOSTER: 
Groep 1:   donderdagochtend (school) 
Groep 1-2a: vrijdagochtend    (school) 
Groep 1-2b: vrijdagochtend    (school) 
Groep 3:   donderdagmiddag 
Groep 4:   dinsdagmiddag 
Groep 5a: dinsdagochtend 
Groep 5b: dinsdagochtend 
Groep 6a: maandagmiddag 
Groep 6b: maandagochtend 
Groep 7:   maandagochtend 
Groep 8:   donderdagochtend 
 

5 juni 2020 

Weer volledig naar school 
Zoals u al per brief heeft vernomen, 
gaan we vanaf a.s. maandag weer 
volledig naar school. Graag wijzen we 
u er nogmaals op dat we hiervoor de 
gebruikelijke schooltijden hanteren: 
Van 08.30 uur t/m 12.00 uur en  
van 13.15 uur t/m 15.15 uur.  
Woensdagmiddag is vrij vanaf 12.15 u.  
De groepen 1 t/m 4 zijn ook vrij op 
vrijdagmiddag. 
 
Ouders blijven buiten de schoolhekken 
en we maken gebruik van 3 ingangen: 
-Kleuterhek  – groepen 1 en 2 en 3 
(ouders dragen hun kind over aan de 
juf bij het kleuterhek aan Tavenuplein) 
-Hoofdingang: groep 6, 7 en 8  
-Nevenhek/rechteringang: groep 4, 5 
 
Kinderen komen kort voor aanvang 
alléén het schoolplein oplopen en gaan 
direct door naar hun lokaal. 
Zorg dat u niet bij het hek blijft staan, 
zodat er doorstroom van ouders bij 
plaatsvindt. 
Het is niet toegestaan dat ouder(s)/ 
verzorger(s) in de school komen, tenzij 
daar een bijzondere reden toe is. 
Zorg er voor dat uw kind thuis de 
handen wast, voor vertrek naar school. 
 
Bij het uitgaan van de school kunnen 
ouders bij de hekingangen wachten. 
We vragen u met nadruk niet lang van 
te voren te komen en als u uw kind 
hebt opgehaald weer te vertrekken. 
Let hierbij wel op dat er minimaal 1,5 
meter afstand wordt gehouden. 
We vragen u ook uw kind(eren) zoveel 
mogelijk alleen en lopend naar school 
te laten komen. 
 
De overblijf verloopt weer zoals voor 
de Coronacrisis; aanmelden via Edith. 
Bij vragen kunt u mailen naar: 
overblijf@regenboognieuwendijk.nl 
 

Kernwaarde komende week: 

Netjes 

 

Agenda 
10-06: Vergadering OuderWerkGroep 
29-06: Alle leerlingen vrij 
29-06: Kennismaking nieuwe kleuters 
09-07: Wisseluurtje 
 
 
  

Overblijf 
Het overblijfteam is op zoek naar 
versterking! Vanaf september hebben 
wij een extra overblijfkracht nodig. 
Voor deze werkzaamheden ontvangt u 
een vergoeding. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar: 
overblijf@regenboognieuwendijk.nl 
 
  

Verloren 
Lotte is haar ringetje met hartje kwijt 
en Noa zoekt zijn midgroene zomerjas. 
Wie heeft deze gevonden? Afgeven kan 
bij de juf van groep 1-2b. 
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