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Beleid aangaande Coronamaatregelen
Ook na de herfstvakantie hanteren we onderstaande regels: 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.
Vrije dag voor de groepen 1-2
Op vrijdag 13 november zijn de leerlingen van de groepen 1-2 de gehele dag vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.
Ouderraadpleging
Tot uiterlijk a.s. maandag 9 november 13.00 uur kunt u nog uw voorkeur inleveren voor de nieuwe
schooltijden. Het formulier kunt u aan uw kind meegeven en laten afgeven bij de leerkracht.
Dankdagviering & Nationaal Schoolontbijt
U heeft vast al foto’s voorbij zien komen van het gezamenlijke ontbijt tijdens de Dankdagviering.
Ondanks de inspanningen van ons geluidsteam en het weigeren van de geluidsinstallatie was het
een mooie viering. We bedanken de OuderWerkGroep voor het lekkere ontbijt!
Sponsorkinderen
Na de dankdagviering is er in elke klas uitgelegd waar nu precies het geld van het Samen-delenpotje naar toe gaat. In elke groep is er een Samen-delen-potje aanwezig en kunnen de leerlingen
het meegenomen geld in doen. Dat geld gaat via Edukans naar onze sponsorkinderen Mumo en
Sunil. Met een bijdrage van € 29 per maand per kind kunnen we deze kinderen uit Kenia en India
naar school laten gaan en een voedzame maaltijd bieden. Mumo en Sunil zijn voorgesteld in de
klassen, er is verteld over hun leefwereld en de soms barre omstandigheden. In elke klas hangt nu
een foto van hen en zo hopen we als De Regenboog ons steentje bij te dragen voor kinderen die
het minder goed hebben dan wij.
Mumo Mbiti uit Kenia
is 13 jaar, maar zit pas
in groep 6/7. Door
armoede moest zij haar
vader helpen met het
bewerken van hun
stukje land om zo toch
te
kunnen
eten.
Dagenlang rijst/bonen
plukken
en
geen
onderwijs. Dankzij de
bijdrage
uit
de
bovenbouw kan zij nu
naar school en gaat ze
een betere toekomst
tegemoet!

Sunil Mahji uit India is
5 jaar en komt uit een
arm gezin. De kinderen
uit
de
onderbouw
leerden dat je in India
vaak maar 2 handjes
rijst per dag te eten hebt
en dat naar school
gaan belangrijk is om
later te kunnen werken
en geld te verdienen. Zij
gaan sparen, zodat
Sunil naar school kan
gaan en daar ook
maaltijden krijgt.

Oudergesprekken
In de maand november staan de oudergesprekken op de agenda. Nu, vanuit het ministerie, de regels
rondom het Corona-beleid verder zijn aangescherpt, kiezen wij ervoor om deze gesprekken digitaal
te voeren. De gesprekken staan in het teken van de voortgang van uw kind.
Inmiddels hebben wij u de inloggegevens van uw kinderen doorgestuurd. Hiermee kunt u inloggen
en voeren we deze voortgangsgespreken via Google Meet. U kunt zich vanaf maandag via de Parroapp inschrijven voor een gesprek indien u dit wenst. De ouders van de kinderen uit groep 3 dienen
zich echter wèl allemaal in te schrijven.
Vanaf a.s. maandagmiddag 9 november t/m vrijdagochtend 13 november wordt de gespreksplanner
opengezet en kunt u een moment kiezen. De gesprekken vinden plaats in de week van maandag
23 t/m vrijdag 27 november.
Corona-impuls
De aangevraagde subsidie voor onderwijs voor leerlingen die een extra impuls kunnen gebruiken,
is toegekend. Vandaag geven we de betreffende kinderen een brief hierover mee naar huis. Kijkt u
dus even in de tas van uw kind! Juf Jantine zal 4 ochtenden per week aanwezig zijn om deze extra
ondersteuning te bieden.
KiVa
Afgelopen weken hebben wij de KiVa vragenlijsten afgenomen in alle groepen. De kinderen van de
onderbouw vulden deze vragenlijst in met behulp van de leerkracht. In de bovenbouw vulden de
leerlingen de vragenlijst zelfstandig in. We hebben alle resultaten binnen. Zo geeft dit rapport de
leerkrachten zicht op het welbevinden, de sociale posities binnen de groep, pro-sociaal gedrag en
pestgedrag. Aan de hand van deze rapporten stelt de leerkracht een pedagogisch verbeterplan op.
Hierin worden groepsdoelen en individuele doelen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling
geformuleerd. Mochten er opvallendheden uitkomen, dan wordt u als ouder ook op de hoogte
gebracht door de leerkracht.
Sinterklaas
Volgende week zaterdag komen Sinterklaas en zijn pieten aan in Nederland. Op donderdag 3
december brengen zij een bezoek aan onze school. Het bezoek zal er dit jaar helaas anders uitzien
dan voorheen; hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen
van Sinterklaas een cadeautje. Om de drukbezette Sint een handje te helpen, trekken de kinderen
van groep 5 t/m 8 a.s. maandag een lootje. Voor de leerlingen van groep 5 is het extra spannend,
omdat dit de eerste keer is. het De juffen van de groepen 5 leggen precies uit wat de bedoeling is
van het lootjes trekken, maar laten het al dan wel of niet bestaan van de Sint in het midden.
Natuurlijk houd je geheim welke naam er op jouw lootje staat. De cadeautjes mogen € 5 kosten en
de Sint verwacht een surprise en gedicht. Maak er iets moois van!
Schoolfruit
Ook dit jaar ontvangen wij weer Schoolfruit. Van 10 november t/m 16 april krijgen alle
leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag een gratis portie fruit/groenten van
Schoolfruit.eu als pauzehap. Iedere vrijdag vermelden we op de Infoboog welk fruit
of welke groenten (rauwkost) er uitgedeeld wordt. Voor komende week is dat:
dinsdag:
een portie waspeen
woensdag:
een appel
donderdag: een peer
GROEP 1-2A en 1-2B
De kleuters werken nog één week over de herfst en oefenen verder met de letter ‘Z’.
GROEP 7 en 8
Volgende week woensdag volgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de Workshop ‘De grote
Olympische Spelshow’ van Cultuur Punt Altena. Door de Corona-restricties wordt dit een onlineworkshop. Evenwel verwachten we dat het superleuk wordt!

Groep 4:
Groep 5:

12-11: Tafeltoets van de tafel van 2, 5 en 10 (herhaling)
13-11: Tafeltoets van de tafel van 7

Blokfluiten: Zorg dat je heel bladzijde 8 goed kunt spelen!
Blazersklas: Cornet en Bugel oefenen g, c, d, e, f en g
Saxen oefenen het rijtje g, a, b, c, d e en de nummers 1 t/m 10 uit het
boek.
09/13-11
09-11:
11-11:
13-11:
23/27-11:

Parro gespreksplanner staat open voor oudergesprekken
Groep 5 t/m 8 trekken lootjes
Groep 7 en 8 krijgen een workshop op school
Groep 1-2a en 1-2b zijn de hele dag vrij i.v.m. een studiedag
Oudergesprekken via Google Meet

Lied voor a.s. zondag:
Lied 235: Voor alle goede gaven, Heer

Kernwaarde volgende week:

