20-11-2020

Beleid aangaande Coronamaatregelen
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.
Coronabesmettingen
Afgelopen week hebben we gemerkt dat coronabesmettingen ook het team van de Regenboog niet
voorbij gaan. Gelukkig heeft dat niet geleid tot verdere gevolgen, maar we beseffen dat we zeer alert
moeten zijn èn blijven in het naleven van de maatregelen. De kans wordt steeds groter dat we te
maken krijgen met teamleden die een aantal dagen niet op school kunnen/mogen komen. In
combinatie met het tekort aan invalkrachten, is het dan lastig om vervanging te regelen.
We willen u daarom aangeven rekening te houden met het feit dat uw kind onverwacht
thuisonderwijs kan krijgen. Natuurlijk proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen en brengen u
hiervan op de hoogte. We vragen uw begrip voor deze onprettige situaties, waaraan we met elkaar
invulling zullen moeten geven.
Vooraankondiging vrije middag
Vrijdagmiddag 18 december hebben alle leerlingen vrij. De kerstvakantie begint om 12.00 uur.
Vooraankondiging kerstviering
De traditionele kerstviering op de donderdagavond is verplaatst naar een kerstviering in de klassen
op vrijdagochtend 18 december.
Zwangerschapsverlof juf Bernadette
Vanaf 11 januari a.s. zal juf Bernadette met zwangerschapsverlof gaan. Dat betekent dat donderdag
7 januari voorlopig haar laatste werkdag zal zijn. Gelukkig hebben we, ondanks de grote tekorten
van leerkrachten, een goede invulling kunnen vinden voor de vervanging van juf Bernadette.
Na de kerstvakantie zal juf Claire Bak tijdens het verlof juf Bernadette vervangen. Daar zijn we heel
blij mee. In gesprekken met haar hebben we gesproken over de tweeledige rol van juf en moeder.
Wederzijds hebben we alle vertrouwen dat dat geen belemmering zal zijn in het functioneren van juf
Claire in groep 5. We wensen juf Bernadette alvast een goede verlofperiode toe en wensen juf Claire
een fijne tijd op de Regenboog.
Op tijd komen
De afgelopen weken zien we nogal eens dat kinderen te laat op school komen. Graag
wijzen we u er op dat de school om 8.30 uur begint en de leerkrachten graag met een
volle klas de dag opstart. Om 08.25 uur zien we graag dat de kinderen naar binnen gaan.
Oudergesprekken
De digitale oudergesprekken vinden volgende week plaats. Onderaan deze infoboog ziet u een
overzicht hoe u kunt inloggen via Google Meet. Inloggen kan met de inloggegevens van uw
kind(eren) die u al heeft ontvangen van ons. De uitleg versturen wij ook per Parro-app.

Oproep voor biebmoeders
Wat jammer dat we nog geen aanmeldingen mochten ontvangen voor versterking van het bieb-team.
Vele handen maken licht werk en reserve-krachten achter de hand zou zo prettig zijn voor het huidige
team. Ook vaders, opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden. We hopen van harte dat u er nog eens
over na wilt denken. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? Stuur een mail naar
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl of bel met 0183-402222.
Voorstellen stagiaires
Ons team wordt ook dit jaar versterkt door een flink aantal studenten die bij ons hun stage lopen. In
een apart document stellen zij zich aan voor aan de ouders. Zo heeft u een beeld bij de verhalen die
uw kind(eren) thuis vertellen.
Schoolfruit
dinsdag:
woensdag:
donderdag:

een portie waspeen
een sinaasappel
een peer

Fietsenstalling
Deze week kregen we een aantal berichten over fietsen die omgeduwd of besmeurd waren. Dit
vinden we jammer en keuren we niet goed. Helaas gebeurt dit vaak na schooltijd, waardoor er niet
altijd zicht op is. We hebben het besproken in alle groepen en de BSO gevraagd om, samen met
ons, een extra oogje in het zeil te houden. Ziet u vreemde zaken gebeuren, dan horen we het graag.
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en heeft zijn geheime versierpieten naar onze
school gestuurd; de hele school ziet er gezellig uit en in de kleuterhal ligt een
echte pakjesboot! Een dikke duim en hartelijk bedankje aan deze
versierpieten. Op donderdag 3 december komt de sint bij ons op bezoek.
Weliswaar zonder grootse intocht, maar we maken er met de hulppieten uit
groep 8 toch een feestje van! De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een
cadeautje van Sinterklaas, in de bovenbouw zijn er lootjes getrokken. De
cadeautjes mogen € 5 kosten en natuurlijk verwachten we een gedicht en een
surprise.
GROEP 1-2A en 1-2B
De kleuters werken volgende week ook nog over Sinterklaas en leren de
letter ‘P’ van Piet. Maandagmiddag mogen de kleuters hun schoen zetten.
GROEP 3 en 4
A.s. maandagmiddag mogen de kinderen van groep 3 en 4 hun schoen zetten in de klas. Wel goed
zingen hoor! En misschien een worteltje of een suikerklontje voor Ozosnel?
Groep 4:
Groep 5:

27-11: Tafeltoets van de tafel van 3
27-11: Tafeltoets van de tafel van 6 en 7

Blokfluiten: Oefenen jullie thuis bladzijde 10?
Blazersklas: Oefenen jullie thuis bladzijde 6?

23/27-11:
03-12:
14-12:
18-12:

Oudergesprekken via Google Meet
Sinterklaas bezoekt De Regenboog
Vergadering MedezeggenschapsRaad
Kerstviering in de klassen

Lied voor a.s. zondag:
Lied 150: Looft God, loof hem overal

Kernwaarde volgende week:

Inloggen via Google Meet voor de oudergesprekken
1. U maakt gebruik van een device (laptop, chromebook) waarbij u gebruik kunt maken van een
camera en microfoon.

2. U gaat naar de website cool.cloudwise.nl
U maakt gebruik van de leerlinggegevens die eerder met u zijn gedeeld. Heeft u een ander
mailadres waarmee u inlogt via Google, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

3. U bent nu ingelogd en komt op de portal van uw kind. U typt in de adresbalk ´www.google.nl´.
U komt terecht op de thuispagina van Google. U klikt rechtsboven op de negen puntjes en kiest
vervolgens voor ´Meet´.

4. Op de dag van het gesprek ziet u het oudergesprek in ´Google Meet´ vermeld staan. Het is fijn
als u al aanwezig bent in uw gesprek. De leerkracht gaat van het ene gesprek door met het
andere gesprek.

GEREFORMEERDE KERK NIEUWENDIJK
Kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het Licht?
Omdat we dit jaar helaas niet het traditionele kinderkerstfeest in de kerk
kunnen vieren, organiseren we op
woensdagavond 23 december
een kleinschalige, Corona-proof kerstwandeling.
Je maakt samen met je ouder(s), broers en/of zussen (eigen gezin)
een wandeling door Nieuwendijk.
Op een aantal plaatsen is er iets te zien, te horen of te doen.
De kerstwandeling is voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Zit je al op het Voorgezet Onderwijs? Dan mag je natuurlijk wel meelopen
met je jongere broer of zus!
Aanmelden kan vóór maandag 13 december door een mailtje te sturen
naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl.
Vermeld het aantal personen en de leeftijd van de kinderen.

