22-01-2021

Noodopvang
-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 door te geven aan 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.
Online les en verlof
Vanaf a.s. maandag breiden we het online onderwijs verder uit. De instructies worden vanaf groep
6 nu online gegeven. Gezien de hulp die jongere kinderen nog nodig hebben en de kortere
spanningsboog, continueren we in de groepen 1 t/m 5 onze werkwijze. We breiden echter wel het
aantal contactmomenten verder uit. We doen hierbij ons best om broertjes/zusjes niet tegelijkertijd
uit te nodigen voor een Google Meet.
Het kan ook dan natuurlijk voorkomen dat uw kind vanwege een medische afspraak niet aanwezig
kan zijn bij de online lessen. Verlofbriefjes zijn in deze periode niet haalbaar. U kunt een afwezigheid
melden bij de leerkracht.
Vrije dag 3 maart vervalt
In de schoolkalender stond woensdag 3 maart vermeld als een vrije dag voor alle leerlingen. Deze
studiedag voor de leerkrachten komt te vervallen en dit wordt een gewone schooldag.
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
Adviesgesprekken in groep 8
De adviesgesprekken in groep 8 gaan ‘gewoon’ door. Ouders zijn hierover al geïnformeerd.
Donderdagmiddag schoolpleinactiviteiten
A.s. donderdagmiddag 28 januari van 15 uur tot 17 uur worden er weer activiteiten op ons
schoolplein georganiseerd door de sportfunctionarissen van de Gemeente Altena. Zodra wij meer
informatie hebben, zenden wij deze aan u door.

Lied voor a.s. zondag:
Lied 150: Looft God, looft Hem overal
:

Kernwaarde volgende week:

Eerlijk

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!

