
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brandoefening donderdag 9 juli jl. 
Op 9 juli oefenden we met elkaar de 
ontruiming van de school. De oefening 
was een succes; de kinderen werkten 
fantastisch mee onder begeleiding van 
de leerkrachten en de BHV-ers. Binnen 
4 minuten was de school ontruimd.  
 
Lezen in de vakantie 
We gaan nu heerlijk genieten van een 
welverdiende vakantie. Toch blijft het 
erg belangrijk om, juist in de vakantie, 
met uw kind(eren) te blijven lezen.  
 
Schooltijden 2020-2021 
Vanaf maandag 31 augustus zijn de 
schooltijden als volgt: 
We beginnen om 8.25 uur tot 12.00 uur 
en ’s middags zijn we op school van 
13.00 uur tot 15.15 uur. 
 

17 juli 2020 Groep 1-2 
Hartelijk dank voor het schoonmaken 
van alle materialen! Zo kunnen we het 
nieuwe schooljaar weer fris beginnen. 
 
Juffen-/meesterfeest 
Wat was een geslaagd feestje 
afgelopen woensdag! Heel veel 
kinderen die verkleed waren en heel 
veel mooie attenties. Hartelijk dank 
daarvoor! Ook grote dank aan de 
Ouderwerkgroep voor de heerlijke en 
prachtige taarten en de lekkere ijsjes! 
 
Afscheid groep 8 
Woensdagavond lag de rode loper uit, 
de ballonnenboog stond klaar en wat 
kwamen er prachtige kinderen en 
ouders voorbij! Het was een echt 
feestje! We willen iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze avond, dankzij jullie is het een 
onvergetelijke avond geworden! 
 
 

Schoolgids 2020-2021 
De schoolgids voor het 2020-2021 is 
vanaf 1 augustus te vinden op de 
website. 
 
Groepsinformatie 2020-2021 
De groepsinformatie komt in het begin 
van het nieuwe schooljaar. 
 
Jaarverslag GMR 
Het jaarverslag van de GMR kunt u 
vinden op de site van ‘De Stroming’. 
  
 
 
 
 

 
Wij willen iedereen, die  

ons dit schooljaar geholpen heeft 
van harte bedanken!  
Zonder uw/jouw hulp  

was het ons niet gelukt! 
 

ZOMERVAKANTIE! 
 

We zien jullie graag weer  

op maandag 31 augustus  

om 8.25 uur. 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Van de teamleiders… 
 
Inmiddels is dit de laatste Infoboog van dit schooljaar. We mogen terugkijken op een zeer bijzonder schooljaar, 
vanwege het Coronavirus en de gevolgen daarvan. De afgelopen periode hebben we diverse maatregelen genomen, 
zoals het afscheid nemen van ouders bij de schoolpoort. In de Infoboog van vrijdag 28 augustus informeren wij u 
over de eventuele versoepelingen van de huidige maatregelingen. 
 

In de raadsvergadering van vorige week is er gesproken over de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw van de 
school. De wens van de gemeente Altena om het nieuwe schoolgebouw te verduurzamen, is door de raad 
geaccepteerd en er is een extra krediet beschikbaar gesteld.  
Voor de tijdelijke huisvesting worden er nu gesprekken gevoerd met een unitbouwer uit Werkendam. In de diverse 
lokale kranten wordt gesproken over de intrek in de tijdelijke huisvesting aan het einde van de zomervakantie. De 
redacties zijn wat voortvarend in hun schrijven, aangezien de gesprekken met de unitbouwer nog niet zijn afgerond. 
De start van het nieuwe schooljaar is dus ‘gewoon’ in ons huidige schoolgebouw. We hopen begin volgend schooljaar 
meer duidelijkheid te hebben en u hierna te informeren.  
 

Volgend schooljaar zijn wij op school de teamleiders van de Regenboog. Wij richten ons op de onderwijskundige en 
organisatorische ontwikkelingen op onze school en zijn daarnaast het aanspreekpunt voor u als ouders. Als u vragen 
of opmerkingen heeft, weet dan dat u bij ons terecht kunt.  
 

Voor nu wensen wij u en de kinderen, namens het gehele team van De Regenboog,  
een hele fijne zomervakantie.  
Graag zien wij de kinderen op maandag 31 augustus weer op school.  
 

Laurens Blokland (teamleider onderbouw), 
Angela Kool (teamleider bovenbouw). 
 

 

Bericht van de Leerplichtambtenaar 
 

Er zijn verzoeken binnengekomen van ouders die vragen of ze hun vakantie kunnen verzetten naar een periode 
buiten de schoolvakantie.  
Dit speelt nu meer dan in andere jaren, doordat er vanwege het coronavirus en de maatregelen daaromtrent, 
vakanties geannuleerd of verzet moeten worden. Dit is echter géén reden om de vakantie later in het jaar onder 
schooltijd te laten plaatsvinden. Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen.  
De Leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er is dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de 
schoolvakantie te laten plaatsvinden. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen na de zomervakantie later terugkeren 
op school.  
Bijvoorbeeld als blijkt dat door de coronamaatregelen de terugreis wordt vertraagd 
 of als er een verplichte quarantaine volgt na het bezoeken van een land. 
 


