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Kalender:
8-12 feb
11 feb
12 feb
14 feb
15-19 feb
17 feb
2 mrt

Week van de ambitiegesprekken voor de groepen 1 t/m 7,
u kunt zich inschrijven via Parro
Verjaardag juf Britt
Carnavalsviering, middag vrij
Verjaardag juf Renske
Voorjaarsvakantie
Verjaardag juf Daniela
Verjaardag juf Jill en juf Kelly

Lieve kinderen en ouders,
We willen beginnen met alle kinderen én hun ouders een dikke pluim te
geven voor hun inzet bij het thuisonderwijs! Iedereen doet zo goed zijn /
haar best! Daar mogen we best trots op zijn.
Nog even volhouden en dan mogen we hopelijk snel weer ‘echt’ naar
school.

Carnavalsviering
12 februari

Carnaval staat alweer bijna voor de deur. Helaas weten we nu nog niet of
we dit samen op school of digitaal gaan vieren. Uiteraard laten we het niet
helemaal aan ons voorbij gaan. Door de omstandigheden zal deze viering
klein gehouden worden. We verklappen nog niet precies wat we gaan
doen, maar vrijdagochtend 12 februari sluiten we
samen gezellig de ochtend af in carnavalssferen
en luiden we op die manier vrolijk de vakantie in.

Maandag 22 februari
22 februari

In de planning voor het huidige schooljaar stond er op maandag 22 februari
een studiedag gepland. Op het moment van schrijven is er nog geen
duidelijkheid wanneer de scholen weer open zijn, maar wij hebben
besloten om de studiedag te laten vervallen. We hopen namelijk wel fysiek
op school te zijn en vinden het dan erg belangrijk dat we ook deze dag de
kinderen op school kunnen verwelkomen. Maandag 22 februari is dan ook
een gewone lesdag.

Even voorstellen
Mijn naam is Ronald Moerland en vanaf 1 maart zal ik
werkzaam zijn op De Regenboog/ Mariaschool. Op
maandag ondersteun ik het team op de Mariaschool en
op woensdag, donderdag en vrijdag zal ik lesgeven aan
groep 7 op De Regenboog. De dinsdagen ga ik invallen op
andere scholen van stichting de Waarden.
Ik ben 38 jaar, woonachtig in Fijnaart en heb drie kinderen
van zeven, vijf en twee jaar. Mijn vriendin heeft een
tweeling van vier, dus het is vaak gezellig druk. In mijn
vrije tijd lees ik graag, loop ik hard en ben ik altijd in de weer met de
kinderen.
De afgelopen 16 jaar ben ik met veel plezier werkzaam geweest in
Rotterdam als groepsleerkracht en ICT-er, echter ben ik nu wel toe aan een
baan dichterbij. Ik hoop op een fijne samenwerking met u, de kinderen en
mijn nieuwe collega’s. Ook hoop ik u snel persoonlijk te kunnen
ontmoeten, al zal dat vanwege de huidige omstandigheden nog even op
zich moeten laten wachten.

Groep 1/2B
Mezelf voorstellen is natuurlijk niet nodig. Inmiddels sta ik ruim één jaar
met heel veel plezier voor groep 1/2B! Zoals velen van jullie weten ben ik
startend leerkracht en werk ik hard om mijn opleiding (flexibele deeltijd
pabo) succesvol af te ronden. Dit laatste is bijna zover. Na 1,5 jaar studeren
mag ik gaan beginnen aan het laatste onderdeel van mijn opleiding:
afstuderen!
Ik ben ontzettend blij dat ik mijn LIO-stage (afstudeerstage) in groep 1/2B
mag uitvoeren. Dit betekent dat ik vanaf maandag 8 februari a.s. niet alleen
woensdag, maar ook op maandag en dinsdag voor de groep zal staan.
Meester Stefan zal deze dagen ook nog steeds aanwezig zijn. Hij zal mij het
komend half jaar gaan begeleiden. Dit betekent ook dat hij nog steeds het
aanspreekpunt blijft op de maandag en dinsdag wanneer ik er ook ben. De
woensdagen zullen hetzelfde blijven. Voor zaken betreffende deze dag
kunnen jullie nog steeds bij mij terecht.
Ik heb ontzettend veel zin in het komend half jaar! Ik kijk er naar uit om
ook op maandag en dinsdag de groep te gaan draaien. Samen met alle
kinderen en meester Stefan gaan we er een ontzettend gezellig en
leerzaam half jaar van maken!
Vriendelijke groet,
Amber Loonen

Nieuwe website
Onze school heeft een mooie nieuwe website! Er is intern hard gewerkt om
de informatie die we graag met u, geïnteresseerden en nieuwe ouders
willen delen. We zijn zelf trots op het resultaat. Klein detail: de foto’s in de
header worden binnenkort vervangen door onze eigen foto's. Neemt u
gerust een kijkje.
deregenboog.dewaarden.nl

Van de MR
Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag
via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MRvergaderingen bespreken.
Op dinsdag 19 januari heeft onze MR-vergadering plaatsgevonden via
Teams.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 Huidige stand van zaken omtrent Corona: hoe verloopt het thuisonderwijs? Waar spelen we tijdens de lessen op in en waar wordt de
nadruk op gelegd.
 Jeelo: hoe verliep het eerste project en hoe gaat het volgende project
er uit zien?
 Evaluatie continurooster: Hoe is dit tot nu toe ervaren door ouders en
leerkrachten?
 Evaluatie combigroepen Mariaschool: Hoe verloopt het, en loopt het?
 Formatie: Hoe zien we volgend schooljaar voor een mooi passend
plaatje personeel?
 Toekomst Maria: Een transitiebegeleider gaat met de MR in overleg
om te kijken naar de toekomst en hoe dit op de juiste manier ingevuld
kan worden.
Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? Dan kunt u de
notulen van de vergadering opvragen. U kunt ook vrijblijvend onze
volgende vergadering als gast bijwonen; deze is op donderdag 4 maart om
19.30 uur op de Mariaschool (of via Teams).
Stuur van tevoren even een mailtje naar: mr.regenboog@dewaarden.nl.
Op dit mailadres kunt u ons ook bereiken als u vragen/zaken heeft voor de
MR.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Soms maak je je als ouder zorgen om je kind en heb je misschien behoefte
aan iemand die even met je meedenkt. Bijvoorbeeld als je kind erg druk of
opstandig is, er thuis veel ruzie is of als je je zorgen maakt om je puber die
veel aan het gamen is of somber is.
Bij het CJG denken we graag met je mee en zoeken we samen naar een
oplossing die bij jullie (gezins)situatie past. Kom gerust langs. Je kunt
rechtstreeks met de betrokken CJG-ers van jullie school contact opnemen
via telefoon/app of mail. Natuurlijk mag de vraag ook via de juf of meester
gesteld worden als u dat prettig vindt.
De ervaring leert dat mensen na een eerste gesprek al wat meer ruimte
ervaren en weer wat stappen kunnen zetten.
Kijkt u ook eens op de website van het CJG Moerdijk : Wat biedt het CJG? |
CJG Moerdijk Wellicht is de website van de GGD in deze Coronatijd ook
helpend voor u: GGD West-Brabant
Ook gedurende de corona-tijd kunt u contact met ons opnemen, we kijken
dan per situatie hoe we toch op een prettige manier met elkaar in gesprek
kunnen.
U vindt hier een ruim gratis aanbod voor ouders en kinderen, en het geeft
een indruk wat het CJG en de GGD voor u kunnen betekenen. Een paar
voorbeelden:
https://www.youtube.com/channel/UCq_tefeIe32KvOFgKN-MNJQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOcytHzF69gAw7Skgm7GsTQ/videos
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