
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OuderWerkGroep 
Wie wil volgend schooljaar de 
OuderWerkGroep komen versterken? 
Deze groep zoekt 2 nieuwe leden. Zij 
regelen o.a. de intocht van Sinterklaas,  
verjaardagscadeautjes, het vervoer en 
de catering tijdens sporttoernooien, 
helpen met de paasviering, versieren 
de school en staan klaar waar nodig. 
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? 
Aanmelden (of vragen stellen) kan via: 
ouderwerkgroep@regenboognieuwend
ijk.nl  
 
Nieuwe richtlijnen RIVM 
Het RIVM heeft het beleid voor kinder-
dagverblijven en scholen aangepast na 
overleg met het Outbreak Management 
Team (OMT). Kinderen tot zes jaar 
hoeven niet langer thuis te blijven als 
ze verkouden zijn. We moeten 
leerlingen, dus ook kleuters, die koorts 
hebben nog wel de toegang weigeren. 
Die richtlijn geldt ook voor kinderen 
met een gezinslid dat klachten heeft die 
aan het coronavirus doen denken. 
Voor kinderen tussen nul en vier jaar 
was het advies al dat ze met een 
snotneus en zonder koorts gewoon 
naar hun kinderdagverblijf mochten. 
Dat geldt nu dus ook voor kinderen tot 
zes jaar. 
 

Huiswerk 
Groep 5a en 5b:  
26-06: tafeltoets  tafels van 6, 7, 8 en 9 
 
Verlofaanvragen 
Nu ouders afscheid nemen bij het hek, 
is het lastig om een verlofbriefje mee te 
nemen. U kunt de briefjes ook via onze  
website downloaden. Inleveren kan via: 
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.
nl  
 
Nieuwbouw van onze school. 
Het zal u opgevallen zijn dat de 
berichten over de nieuwe school erg 
schaars zijn geweest. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat er de afgelopen 
weken op de achtergrond wel het een 
en ander is gedaan, maar dat nog niet 
afgerond was.  
We willen voor nu toch even een stand 
van zaken geven. 
Gelukkig is het ontwerp van de nieuwe 
school definitief vastgesteld en kunnen 
we verder met de uitwerking van de 
bouwzaken ervan. 
Over de tijdelijke huisvesting zijn 
minder rooskleurige berichten te 
melden. Aanvankelijk rekenden we op 
de tijdelijke units die medio juni 
geplaatst zouden worden, zodat we 
rond de zomervakantie zouden kunnen 
verhuizen. 
Helaas blijken de kosten voor de 
tijdelijke units dermate hoog te zijn, 
dat de gemeente dit plan niet gaat 
uitvoeren. Op dit moment vindt overleg 
plaats over een alternatieve invulling 
van de tijdelijke huisvesting. Hierover is 
nog niets te melden. 
We vinden het erg teleurstellend dat 
we voorlopig nog geen zicht hebben op 

enige actie in het proces van 
huisvesting. 
We hopen natuurlijk dat er onverwacht 
toch een goede optie naar boven komt 
en we alsnog snel aan het werk kunnen 
gaan. We hopen u spoedig meer te 
kunnen melden hierover. 
 
 

19 juni 2020 

Hoge temperaturen 
Voor volgende week worden  
hoge temperaturen voorspeld. Daarom 
hebben wij besloten voor groep 3 t/m 8 
de gymlessen te verplaatsen naar het 
schoolplein. Daar zetten we een 
waterspelparcours op. 
We vragen de leerlingen zwemkleding 
en een handdoek mee te brengen. Wilt 
u uw kinderen thuis ook alvast 
insmeren met zonnebrand?   
Dit geldt niet voor de kleuters; zij 
volgen de gewone gymlessen. 
 
Groep 1-2 
-De kleuters werken over het laatste 
thema uit schatkist “Afsluiting”; dit gaat 
over het eindigen van het schooljaar. 
Pompom heeft helemaal geen zin in 
vakantie. Hij wil zijn vriendjes niet 
missen. De kinderen gaan Pompom 
helpen met het bedenken van leuke 
dingen die je tijdens de vakantie kan 
doen. Verder denken ze na  
over hoe we van de laatste 
schoolweken  
een leuke tijd  
kunnen maken.  
 
Groep 7 verkeersexamen 
Voor het theorie-examen zijn alle 
leerlingen geslaagd. Proficiat!  
We bedanken alle hulpouders heel 
hartelijk voor hun inzet! 
 
Gymlessen 
V.V. Altena heeft afgelopen maandag 
en dinsdag  voetbalclinics verzorgd. 
Héél hartelijk bedankt daarvoor.  
 
CITO-toetsen en rapport 
Wij hebben het Ouderportaal gesloten 
i.v.m. de afname en invoering van de 
CITO-toetsen. U kunt dus tijdelijk de 
toets resultaten niet bekijken. 
Op maandag 29 juni om 16.00 uur 
wordt de Parro-app opengezet en kunt 
u zich inschrijven voor de telefonische 
rapportgesprekken op woensdag 8 juli 
en donderdag 9 juli. 
De rapporten geven wij mee op 
maandag 6 juli. 

Kernwaarde komende week: 

Veilig 

 

Agenda 
29-06:  -Alle leerlingen vrij 
              -Kennismaking nieuwe kleuters 

-Vanaf 16 uur Parro-app open  
06-07: Rapporten mee naar huis 
8+9-07: Telefonisch rapportgesprek 
09-07:  Wisseluurtje 
 
 
 
  

Lied van afgelopen week 
Lied 334; Heer, Uw licht en Uw liefde 
https://www.youtube.com/watch?v= 

 

GEZOCHT 
Dex zoekt zijn zwart met geel 
fluorescerende jas. Gevonden? Afgeven 
kan bij de administratie. 

Maandag 29 juni 
Alle leerlingen zijn vrij op maandag 

29 juni. 
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