Schooljaar 2020-2022
Nummer 2, 15 oktober 2021
Kalender:
20 okt
22 okt
23 okt
25 tm 31 okt
29 okt
1 nov
4 nov
11 nov

Regenboogdienst
Voorleeswedstrijd
Verjaardag juf Alexandra
Herfstvakantie
verjaardag Diana, schoolschoonmaakster
De schoolfotograaf komt
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Voorstelling Kunstmenu voor de groep 6, 7 en 8

Vakanties en vrije dagen
Voor een overzicht van de schoolkalender (met o.a. alle activiteiten en vrije
dagen) verwijzen wij u graag naar het ouderportaal. U vindt links een
inhoudsopgave (zie afbeelding hiernaast). Bij het kopje ‘activiteiten’ vindt u
een kalender waarop alle bijzonderheden vermeld staan.
Let op: er kan wel eens een activiteit gewijzigd worden, dus handig om dit
met regelmaat te checken.
Hieronder volgen alle bijzondere dagen bij elkaar.
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag t/m Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag
26 en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
23 juli t/m 4 september 2022

Dagen met bijzondere schooltijden:
Donderdag 23 december is het een gewone schooldag met Kerstviering in
de NH-kerk.
Vrijdag 24 december is groep 1 tm 4 de hele dag vrij;
groep 5 tm 8 vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdag 25 februari zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdag 22 juli zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:
donderdag 4 november
maandag 10 januari
woensdag 16 februari
maandag 7 maart
donderdag 14 april (studiemiddag - vanaf 12.00 uur kinderen vrij)
dinsdag 21 juni
woensdag 6 juli
Groep 1 en 2 zijn elke vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Spaar mee voor onze schoolbieb!
In vervolg op het Parro-berichtje van 4 oktober volgt hier wat meer
informatie over deze leuke actie:
Lezen is een feestje!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb!’. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met
ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want
leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het: koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021)
een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school
levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het
totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school
nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe
meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij een juf of meester of in de
brievenbus van school. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog
meer leesplezier krijgen.
Met vriendelijke groet, Team De Regenboog

Van de OR
Stichting Ouderraad PCBS De Regenboog
Samen maken we er iets leuks van!
De ouderraad zet zich in om leuke activiteiten te organiseren voor onze
kinderen. Door het hele jaar heen zijn we betrokken bij zowel kleine als
grotere activiteiten, feesten en uitjes. We doen dit samen met de
schoolleiding en hulpouders. Samen maken we er iets leuks van!
Wat we precies doen? Lees maar mee:
Steun aan het goede doel ‘Het Vergeten Kind’
PCBS De Regenboog en haar leerlingen steunen samen een goed doel.
Voorheen was dit Stichting Red een Kind. Voor de komende twee schooljaren heeft de leerlingenraad een nieuw goed doel uitgekozen: stichting
Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland
die verwaarloosd, mishandeld of uit huis geplaatst zijn. Met leuke
activiteiten of een verblijf in hotel Heppie waar ze zich gehoord en gezien
voelen.
Om geld in te zamelen organiseren we diverse acties. Eén daarvan is de
kans om te doneren in de week van 20 oktober. Wij vertellen in de klas iets
over de stichting en gaan rond met een donatie doosje. Ook tijdens de
Regenboogdienst is er kans om wat te doneren. Geeft u uw kind ook wat
kleingeld mee? Hartelijk dank!
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt afgesloten met een voorleeswedstrijd. Een
van de leden van de ouderraad zal helpen bij het jureren. Ook verzorgen
wij een prijsje voor de winnaar.
Kledinginzamelingsactie
Binnenkort hebben we een kledinginzameling voor Pleegzorg. Er worden
veel kinderen uit huis geplaatst in bijvoorbeeld alleen hun pyjama, of de
kleding die ze aanhebben. Ze worden dan naar een pleeggezin gebracht.
Dit noemen we crisis opvang. Pleegzorg heeft een magazijn waar kinderkleding op maat gesorteerd wordt en daar kunnen de nieuwe pleegouders
kleding krijgen om de eerste periode door te komen. Met de kleding die u
niet meer gebruikt helpen we de pleegouders en pleegkinderen.
Wij ontvangen een kleine vergoeding per kilo kleding. Dit is een aanvulling
op de ouderbijdrage van school. En hier kunnen we dan weer leuke dingen
van doen! Daar worden we allemaal blij van!
Ruimt u in de herfstvakantie ook uw kasten op? Op 8 november kunt u uw
kleding inleveren op school.

Kamp groep 8
Aan het begin van het schooljaar is groep 8 op kamp geweest. Een gezellige
week vol met activiteiten. Naast de aparte bijdrage voor het kamp wordt
ook een deel van de ouderbijdrage hiervoor ingezet. Zo hebben de
leerlingen een mooie herinnering aan hun schooljaren op De Regenboog.

Van de MR
Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MRvergaderingen bespreken.
Op dinsdag 21 september heeft onze MR-vergadering plaatsgevonden.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 Communicatie MR: Wij merken binnen de MR dat de input van andere
ouders minimaal is. We willen u benadrukken dat wij het fijn vinden om
u als ouder ook te horen. Het is belangrijk dat ouders schoolse zaken
kunnen aangeven bij een MR. Heeft u dus een punt, schroom niet om
dit te mailen naar ons mailadres!
 Schoolgids: we gaan binnen de MR kritisch kijken naar de schoolgids. Is
deze aantrekkelijk voor nieuwe ouders? Zijn er andere manieren om
snel de goede informatie bij de juiste ouders te krijgen? De ideeën die
we hebben zullen worden gedeeld met het managementteam.
 Schoolreis: Het managementteam heeft de input gevraagd over de
invulling en opzet van de schoolreisjes. Deze input wordt teruggekoppeld.
Daarna zijn we uit elkaar gegaan voor de school specifieke zaken.
De Regenboog:
 Pauze leerkrachten: Ondanks de vele inzet is het pauzerooster voor de
leerkrachten nog niet volledig. Helaas zijn er te weinig ouders die hierbij
kunnen helpen. We hebben met elkaar gesproken over oplossingen en
een aantal ideeën op papier gezet.
 Marleen heeft uitleg gegeven over de inzet van het NPO-geld.
Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? Dan kunt u de
notulen van de vergadering opvragen. U kunt ook vrijblijvend (een deel
van) onze volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op dinsdag 16
november om 19.30 u op de Regenboog. 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.
Onze prezi gemist? Hierbij nogmaals de link:
https://prezi.com/view/o3YV9OVpGLPBZaKe1Ana/

Samenwerking met Kibeo
In dit nieuwe schooljaar zijn we enthousiast gestart om samen met
Kibeo activiteiten te plannen.
In november komen de peuters samen met de juf van Kibeo op bezoek
bij de kleuterklassen. Op die manier maken peuters op een
laagdrempelige manier kennis met de basisschool. Waar mogelijk
breiden we dit in de toekomst uit.

Schoolfotograaf
Maandag 1 november komt de
schoolfotograaf. U vindt het misschien fijn
alvast te weten dat dit de achtergrond wordt,
zodat de kledingkeuze van uw kind(eren) daar
op afgestemd kan worden.

Gevonden voorwerpen
Kijkt u voor de herfstvakantie nog even bij de gevonden voorwerpen?
Misschien zit er nog iets van uw zoon of dochter bij.
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