
 

 

 

 

 
       
Start 
De eerste week na de lockdown zit er weer op; wat fijn dat de school weer gevuld was met leerlingen! 
Voorlopig hanteren we nog de verschillende ingangen: 
Groep 1, 2, en 3 komen via de poort aan het Tavenuplein binnen.  
Groep 4 en 5 komen binnen bij de kleine poort aan de rechterkant van de Hasselmanstraat. 
Groep 6 en 6/7 gebruiken de hoofdingang aan de Hasselmanstraat. 
Groep 7 en 8 zetten, indien nodig, hun fiets in de fietsenstalling, lopen vervolgens over de stoep 
van de Vijverstraat richting de kinderopvang en gaan naast het lokaal van groep 8 naar binnen. 
 
Mondkapjes 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vragen we om mondkapjes te dragen in de gangen.  
 
Dinsdag 16 februari: Voorbereidingen nieuwbouw 
Ter voorbereiding van de nieuwbouw wordt er a.s. dinsdagmorgen 16 februari gesondeerd. Deze 
werkzaamheden starten om 7.30 uur op het grote schoolplein aan de Hasselmanstraat. Wij zorgen 
ervoor dat er voldoende pleinwacht is om de kinderen veilig naar binnen te begeleiden. 
 
Evaluatie thuisonderwijs 
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met daarin het verzoek een vragenlijst over het 
thuisonderwijs in te vullen. Helaas hebben we begrepen dat dit mailbericht bij sommige ouders in de 
spam terecht is gekomen. Wilt u dit even nakijken? Mocht u onverhoopt toch geen mail hebben 
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan directie.deregenboog@destroming.eu  
Bij het invullen van de vragenlijst worden diverse vragen gesteld over uw kind tijdens het 
thuisonderwijs. Als u meerdere kinderen op de Regenboog hebt, dan vragen we u de vragenlijst 
gericht op één van uw kinderen in te vullen. 
 
Rapporten en oudergesprekken 
Vandaag worden de rapporten meegegeven aan de leerlingen. Volgende week staan de digitale 
oudergesprekken gepland. U wordt uitgenodigd via het account van uw kind(eren) voor een gesprek 
via Google Meet. In groep 1 worden nog geen gesprekken gevoerd. In de groepen 1-2 t/m 4 zijn de 
gesprekken zonder de kinderen.  In de groepen 5 t/m 8 zijn de kinderen wèl aanwezig. Sommige 
gesprekken staan in de avond gepland en we begrijpen natuurlijk dat er kinderen vanwege het late 
tijdstip niet bij kunnen zijn. 
 
M-toetsen CITO 
Binnenkort starten we met het afnemen van de M-toetsen van Cito. 
 
Groep 1 
We hebben een heel gezellige eerste week gehad. Wat fijn dat de kinderen in deze groep al zo 
snel gewend zijn en zich thuis voelen!  
 
Groep 1-2a en 1-2b 
Deze week hebben we gewerkt over de sneeuw, het ijs en alles wat daarbij hoort. Volgende week 
werken we verder over ‘dieren’.  
De kleuters mogen vrijdagochtend 19 februari a.s. speelgoed meenemen van thuis.  
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Schoolfruit 
Volgende week wordt er ook weer schoolfruit geleverd: 
Dinsdag: een halve sinaasappel 
Woensdag: een appeltje 
Donderdag: een portie meloen 
  
 
IJspret! 
Onze enthousiaste sportcoaches hebben geregeld dat de gymlessen van de bovenbouw  
a.s. maandag plaatsvinden op de ijsbaan. Natuurlijk onder voorbehoud dat het ijs (nog) 
veilig is! Er is géén schaatsverhuur, dus de kinderen dienen zelf schaatsen mee te nemen.  
Heb je geen schaatsen; geen probleem, want op je snowboots en je slee is er genoeg pret  
te beleven! Vergeet niet om ook je wanten en je muts mee te nemen.  
Omdat we alle bovenbouwgroepen de kans willen geven te schaatsen, wordt de gymles  
van groep 5 van dinsdag verplaatst naar maandagochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lied voor a.s. zondag:         Kernwaarde volgende week: 

Elly & Rikkert: Wit, zwart, rood en geel 
https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc 
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Veilig 

Groep 4: 19-02: Tafeltoets van de tafel van 4 

Groep 5: 05-03: Tafeltoets van de tafel van 6, 7 en 8 

 

     15-02:  Groepen 5 t/m 8 schaatsen meenemen 
  16-02:  Gymles van groep 5 vervalt      
  15/19-02: Oudergesprekken via Google Meet 
  20-02:  Voorjaarsvakantie 

  01-03:  De school start weer 

IJSBAAN GEOPEND! 
De ijsbaan gaat vanmiddag open. De openingstijden zijn als volgt: 
Vrijdag:  14.30 – 17.00 uur en 18.30 – 20.30 uur 
Zaterdag: 13.30 – 17.00 uur en 18.30 – 20.30 uur 
Zondag 13.30 – 17.00 uur

 
 
ACTIE BLOEMPOT VERSIEREN NIEUWENDIJK 
In Nieuwendijk is er een actie gestart om bloempotjes te versieren voor de senioren en 
alleenstaanden. Aan deze potjes kan een zakje met vergeet-me-nietjes worden bevestigd, deze zijn 
af te halen aan Kildijk 102, ook kun je daar invullen op welk adres je gaat bezorgen 
Meer informatie staat op de FB pagina Corona hulp nieuwendijk 

https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc


 
 


