
 

Schooljaar 2022-2023 

Nummer 2, 14 oktober 2022  
 

Kalender:  

17 okt De schoolfotograaf komt 

19 okt Regenboogdienst  

21 okt  Voorleeswedstrijd 

29 okt Verjaardag Diana, schoolschoonmaakster 

2 en 3 nov Kledingactie 

11 nov Verjaardag juf Saskia 

24 nov  Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij  

 

 

 

 

 

 

Regenboogdienst 

 

Woensdag 19 oktober is de Regenboogdienst. De groepen 4 t/m 8 gaan 

daarvoor naar de NH-kerk op de Markt. De dienst start om 11.00 uur. 

Ouders (en grootouders) zijn daar ook van harte welkom! We vragen u wel 

om buiten te wachten totdat alle leerlingen binnen zijn en dan op de 

stoelen achter de kinderen plaats te nemen. 

Na afloop wandelen we met alle kinderen terug naar school om daar nog 

even na te praten. We zijn die dag gewoon om 12.30 uur uit. 

Voor de groepen 1 t/m 3 hebben we een kleinere viering op school.  

 

Zoals u al op Parro heeft kunnen lezen, staan de collecte- / spaarpotjes 

voor Het Vergeten Kind in iedere klas klaar voor uw bijdrage.  

    

 

  



 

Van de MR  

 

Beste ouders/verzorgers,   

    

Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag 

middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MR-

vergaderingen bespreken.   

Op dinsdag 12 oktober heeft onze eerste MR-vergadering van dit jaar 

plaatsgevonden. Onderstaande onderwerpen zijn besproken:   

 De MR heeft meegedacht over verschillende stukken vanuit het 

management. Denk hierbij aan vervangingen, schoolgids en COVID. 

 De OR heeft de begroting voor komend jaar met ons doorgenomen. 

Vraagstukken als kostendekking en verdeling van het budget zijn 

besproken. 

 

Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? De notulen komen 

snel beschikbaar op de website. U kunt ook vrijblijvend (een deel van) onze 

volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op maandag 28 november 

om 19.30 uur 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 tijdens de informatieavond gemist? 

Hierbij nogmaals de link:  

https://prezi.com/view/o3YV9OVpGLPBZaKe1Ana/ 

 

Met vriendelijke groet, 

 

OMR                                   PMR 

Carien Andriolo                Femke Knook 

Desiré de Wild                  Mandy van Steeg 

Manja Breuers         Daisy van den Bos 

  

https://prezi.com/view/o3YV9OVpGLPBZaKe1Ana/


 

 

Zieke / afwezige leerkrachten 

 

Helaas krijgen we zoals ieder jaar te maken met ziekte en afwezigheid van 

leerkrachten. Ook bij ons op school en binnen onze stichting hebben we 

een tekort aan leerkrachten die kunnen invallen. Tot op heden is het dit 

schooljaar nog steeds gelukt alle leerkrachten waar nodig te vervangen. 

Toch hebben we samen met de MR gekeken naar hoe we als school het 

beste hierop kunnen inspelen, zodat we zoveel als mogelijk de continuïteit 

kunnen garanderen. 

 

Bij een zieke of afwezige leerkracht die geen les kan geven nemen de 

volgende stappen: 

1. We vragen wanneer beschikbaar een vervangende leerkracht uit de 

vervangingspool; 

2. We vragen een vaste leerkracht van de school die niet op deze 

dag/dagen werkt; 

3. Een ambulante leerkracht vervangt de groep 1 dagdeel ; 

4. De kinderen worden 1 dag/dagdeel verdeeld over de andere groepen; 

5. We sturen de desbetreffende klas naar huis. U wordt hier uiterlijk de 

middag van tevoren over ingelicht. We proberen in de situatie waarin 

de klas naar huis gestuurd wordt te zorgen voor een lespakket voor 

thuis. Hier kunnen de kinderen dan zelfstandig thuis aan werken.  

 

We hopen natuurlijk zo min mogelijk in stap vijf terecht te komen, maar 

mocht dit het geval zijn, hopen we op uw medewerking.  

 

 

Schoolkamp 

 

De leerlingen van groep 8 hebben van woensdag tot en met vrijdag 

genoten van een supergezellig kamp, met leuke spelletjes, zwemmen, 

stukje fietsen , weinig slapen … 

Vrijdagmiddag was iedereen vermoeid maar veilig terug op school, waar ze 

met een groot applaus werden binnengehaald. Was toch een lange en 

natte terugtocht op de fiets. 

(De ouders van die groep hebben via Parro foto’s ontvangen.) 

 

 

  



 

Parkeren rondom school 

 

Wist u: 

 dat de Regenboogstraat een eenrichtingsweg is? Aan de kant van ons 

grasveld mag u de straat in en aan de kant van de glazen pui rijdt u er 

weer uit; 

 dat de Kiss & Ride strook alleen kort parkeren is toegestaan om 

(grotere) kinderen te laten uitstappen? 

 dat u alleen mag parkeren in de vakken? Dus niet in gras of op de stoep 

aan de overkant van school. Evenmin is het de bedoeling voor de 

ingang van het (fiets)hek te parkeren en het daarmee te blokkeren. Is 

er geen parkeerruimte bij school, dan is er net aan de andere kant van 

het Suikerpad ook parkeerruimte.  

 

Tip: kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school! 

 

Kledingactie 

 

Woensdag 2 en donderdag 3 november kunt u weer meedoen met onze 

kledingactie! Alle (nog draagbare) kleding, handdoeken, beddengoed kunt 

u dan op school in een dichte zak aanleveren.  

Dus als u in de herfstvakantie toch de kasten uit gaat zoeken  … 

Alvast bedankt! 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Maandag komt de schoolfotograaf. De achtergrond 

voor de foto’s is dit jaar zoals hiernaast. Misschien 

vindt u dat fijn om te weten zodat u de 

kledingkeuze van uw kind(eren) hierop kunt 

aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 3 verschijnt 18 november 2022 

 


