15-01-2021

Ophaalmoment boeken
A.s. maandagochtend is er weer een ophaalmoment voor de schoolmaterialen volgens onderstaand
rooster:
09.00 - 09.20 u achternamen A t/m F
09.30 - 09.50 u achternamen G t/m L
10.00 - 10.20 u achternamen M t/m S
10.30 - 10.50 u achternamen T t/m Z
We verwachten de leerlingen van de bovenbouw zoveel mogelijk zelf, om de materialen op te halen.
In de onderbouw verwelkomen we graag 1 ouder of grotere broer/zus hiervoor. Opnieuw vragen wij
u binnen het schoolgebouw een mondkapje te dragen en de éénrichtingsroute aan te houden.
Noodopvang
-We verwachten alle kinderen voor de noodopvang tussen 8.25 uur en 8.30 uur bij de hoofdingang.
De kinderen kunnen bij de hoofdingang weer worden opgehaald. Kinderen die zèlf naar huis mogen
gaan, kunnen, indien gewenst, eerder vertrekken.
-Zodra ouders/verzorgers weer thuis zijn, gaan de kinderen naar huis; zij kunnen niet op school
blijven voor de gezelligheid.
-U dient uw kinderen aan te melden voor specifieke data. Een verlenging van de lockdown, betekent
niet een automatische verlenging voor de noodopvang. We vragen u dit aan te geven bij Dini van
der Stelt; dini.vanderstelt@destroming.eu Een afmelding ontvangen we ook graag via de mail.
-Graag wijzen wij u er op dat noodopvang ècht nood is, waarbij we ons best doen om alle kinderen
voldoende aandacht te geven. We hopen dat u begrijpt dat het niet dezelfde situatie is als in de klas.
De leeftijden lopen van 4 tot 12 jaar, waarbij we moeten schipperen met de begeleiding. We proberen
er zoveel mogelijk naar te streven dat de kinderen hun schoolwerk tijdens de noodopvang maken,
maar met de huidige aantallen kinderen bij de noodopvang is dat niet altijd haalbaar.
Vrije dag 29 januari vervalt
In de schoolkalender stond vrijdag 29 januari vermeld als een vrije dag voor alle leerlingen. We
weten nu nog niet welke maatregelen / vorm van onderwijs er dan zal gelden, maar kunnen u wel
melden dat deze vrije dag vervalt.
Vakantierooster 2021-2022
Onderstaand vermelden we alvast het vakantierooster van volgend schooljaar (2021-2022):
Herfstvakantie:
18-10-2021 t/m
22-10-2021
Kerstvakantie:
27-12-2021 t/m
07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m
04-03-2022
Pasen
15-04-2022 t/m
18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m
06-05-2022
Hemelvaart:
26-05-2022 t/m
27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Vrije (mid)dag:
08-07-2022
Zomervakantie:
11-07-2022 t/m
19-08-2022
Nieuwe kleuters instroomgroep
De eerste nieuwe kleuters die instromen in groep 1 vanaf februari 2021, zijn afgelopen woensdag
om de beurt op bezoek geweest met hun ouders. Het was een heel gezellige middag en we kijken
uit naar de start op 1 februari! De leerkracht neemt vier weken voorafgaand aan de vierde verjaardag
contact op met deze nieuwe ouders.

Open Dag en aanmelding
Voorgaande jaren organiseerden
wij altijd een Open Dag; zo kon u
een kijkje nemen in onze school
en de sfeer proeven.
Ouders van jonge kleuters konden
ook
meteen
hun
kinderen
aanmelden als nieuwe leerling
van De Regenboog.
Helaas kunnen wij dit jaar onze
schooldeuren niet openstellen
voor een vrolijke impressie!
Wij nodigen u echter van harte uit
om contact met ons op te nemen
telefonisch
of per email
om een afspraak te maken voor
een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding door
onze school.
Wij verwelkomen u graag!

Blazersklas
De toppers van de Blazersklas en juf Anneke blazen en zoomen er vrolijk op los:

A.s. donderdag 21 januari organiseren de sportcoaches van de Gemeente Altena op ons
schoolplein activiteiten voor alle groepen:

De informatie over deze activiteiten is ook terug te vinden op de Facebookpagina
Buurtsportcoach Altena.

Lied voor a.s. zondag:
Lied 806; Zomaar te gaan met een stok in je hand..

Kernwaarde volgende week:
:

