
 

 

 

 

 
 
 
Let op: 
Vrijdag 16 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 
De herfstvakantie is van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober. We verwachten alle leerlingen 
maandag 26 oktober om 8.25 uur weer op school. 
 
Beleid aangaande Coronamaatregelen 
Onderstaand vermelden we voor alle duidelijkheid welke maatregelen we hanteren.  
Leerlingen blijven thuis indien: 
- zij zelf koorts hebben of benauwd zijn.  
- zij zelf getest moeten worden vanwege Coronaklachten. 
- zij zelf positief getest zijn op Corona. 
- een gezinslid Coronaklachten, koorts, benauwdheid hebben. 
- een gezinslid getest moet worden vanwege coronaklachten. 
- een gezinslid positief getest is op Corona. 
- bij twijfel. 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf. Onderstaand het overzicht van 
de dagen: 
Woensdagochtend: Groep 1-2a, 1-2b, 5 en 8 
Woensdagmiddag: Broer/zusfoto o.b.v. ouders (met de inschrijving via Parro) 
Donderdagochtend: Groep 6a, 6-7 en 7 
Donderdagmiddag: Groep 3 en 4 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Met de feestdagen in het vooruitzicht is het erg fijn, dat we al veel betalingen hebben ontvangen. 
Bedankt! Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de vrijwillige bijdrage, dan kunt u een mail 
sturen aan a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl  
 
Sjors Sportief/Creatief 
Vandaag krijgen de oudste kinderen van een gezin het boekje met informatie  
over de activiteiten van Sjors Sportief/Creatief. In de klassen is hier ook aandacht 
aan besteed en we bevelen dit van harte bij u aan! Hierbij ook de link het boekje.  
Naast deze Infoboog zenden wij u ook een brief met extra informatie voor de ouders. 
 
Dankdagviering & Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 4 november is het Dankdag; tijdens de viering staan we stil bij alles waar we dankbaar 
voor mogen zijn. Op deze ochtend is ook het Nationaal Schoolontbijt; kinderen mogen met een 
lege maag naar school komen. De viering vindt plaats in alle klassen tijdens het ontbijt. 
 
Chromebooks 
In de Coronaperiode in het voorjaar zijn er voor het thuisonderwijs Chromebooks uitgeleend aan de 
kinderen. Bij het inventariseren van de Chromebooks en de opladers missen we een paar opladers 
en mogelijk een paar Chromebooks. We willen u vriendelijk vragen thuis te kijken of u nog een 
oplader c.q. Chromebook thuis hebt en deze aan ons te retourneren. 
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Verlof / Vervanging 
In de afgelopen periode hebben we van twee teamleden te horen gekregen dat zij zwanger 
zijn. Juf Carola ‘t Lam, onze IB-er, hoopt vanaf begin december a.s met verlof te gaan. We 
feliciteren haar en haar gezin met de komst van het kleine kindje. Op dit moment wordt 
gezocht naar een goede vervanging voor de verlofperiode. 
Juf Bernadette van groep 5 zal vanaf eind januari 2021 met verlof gaan. Ook haar en haar 
gezin feliciteren we met dit mooie zwangerschapsbericht. Binnenkort hopen we met een 
kandidaat in gesprek te gaan over de vervanging van dit verlof. 
 
Update nieuwbouw: 
De ontwikkelingen voor de bouw van onze school lijken te vorderen. A.s. dinsdagavond zal 
de raad een besluit nemen over het wel of niet toekennen van extra krediet voor de tijdelijke 
huisvesting. Als dat een positief besluit is, zullen de tijdelijke units besteld worden en wordt 
de planning concreet. 
Wanneer er een planning bekend is, zullen we die in de infoboog vermelden. 

 
 

MR vergadering 
De Medezeggenschapsraad van onze school vergadert maandagavond 12 oktober a.s. In de 
vergadering zullen onder meer het jaarplan, waarin de ontwikkelpunten voor dit schooljaar staan, 
worden besproken. 
Daarnaast zal de MR ook spreken over de ontwikkelingen rond nieuwe schooltijden. In het team is 
daarover de afgelopen periode grondig nagedacht en is een voorstel en plan opgesteld dat in de MR 
besproken zal worden. Binnenkort hopen we u als ouders hierover te informeren. 
Als u vragen hebt aan de MR, dan kunt u die mailen naar onze voorzitter dhr. Heijstek 
hheijstek@hotmail.com  
 
GROEP 1-2A en 1-2B 
-We werken nog één week verder over het thema ‘En toen?’ van de Kinderboekenweek. 
-Volgende week gaan we letter S van Spin leren 
-Donderdag 15 oktober mogen de kinderen speelgoed meenemen van thuis.  
 De juffen worden niet blij van pistolen en geweren e.d. 
-Na herfstvakantie starten we met het thema ‘Herfst’. 
 
GROEP 3 
Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 alleen naar buiten om 12.00/12.15 uur en om 
15.15 uur. De juffen leren hen: ‘Zie je mama, papa niet? Dan kom je terug naar de juf!’. 
Ook blijven de kinderen dan vόόr schooltijd op het plein tot de bel gaat, daarna gaan zij met de 
pleinwacht, zonder ouders, naar binnen.  
 
GROEP 5 
Wat een leuk en leerzaam uitje was het bezoek aan Fanfare ONS, afgelopen woensdag! Heb je 
belangstelling voor de Blazersklas? Vul dan het formulier in en geef het snel aan de juf. Juf Anneke 
komt alle inschrijvingen donderdag 15 oktober ophalen en informeert de deelnemende kinderen. 
 

 

   
 

 
 

  

12-10:  Vergadering Medezeggenschapsraad 
14+15-10: Schoolfotograaf 
16-10:  Alle leerlingen zijn vrij ivm studiedag 
19/23-10: Herfstvakantie 
04-11:  Dankdagviering en Nationaal Ontbijt 

 

Groep 4: 30-10: Tafeltoets van de tafel van 5 
Groep 5: 30-10: Tafeltoets van de tafel van 6 
 
Blokfluiten: Gisteren zijn er helaas geen blokfluitlessen gegeven, maar natuurlijk 

blijf je thuis goed oefenen op de A en de B en oefening 3 en 4 voor je 
fijne motoriek. Dan is het voor juf Anneke een feest als zij weer de 
blokfluitlessen hervat. Wat een leuke verrassing zou dat zijn! 
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Lied van volgende week:       Kernwaarde volgende week: 
Opwekking 180: Je mag er zijn! 
https://www.youtube.com/  
               

 

https://www.youtube.com/

