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Agenda
zaterdag
maandag
woensdag

4 november
6 november
8 november

vrijdag

10 november

schoonmaakbeurt school, 9.30 uur
weekopening: juf Annemieke
Schoolbezoek door nieuwe onderwijskundig medewerker
SCPO.
Overleg BHV-ers SWS, 12.45 u.
Juf Lok afwezig wegens deelname themagroep samenwerking
SCPO-Aves
Juf Margreet vervangt juf Lok op de ochtend.

Godsdienst
Hoe gaat het verder met Jozef in het huis van Potifar?
Welkom
Maandag mochten we twee nieuwe leerlingen begroeten. Jesayah en Jeremiah Deekman
zijn verhuisd van Emmeloord naar Creil. We vinden het heel fijn dat jullie op onze school zijn
gekomen. We wensen jullie een goede en leerzame tijd op de Regenboog. Ook een welkom
aan mevrouw Ahabri en haar partner. We heten u van harte welkom en hopen dat u zich
snel thuis zult voelen binnen onze Regenbooggemeenschap.
Schoonmaak
Morgen krijgt de school weer een extra schoonmaakbeurt. De ouders van de volgende
kinderen zijn deze zaterdag aan de beurt: Femke Vaartjes, Max den Boer, David en Ruben
Schraal, Joshua Eelderink, Niek Bosma, Jan Poolman, Roselinde Knegt en Maren Roose. Als u
onverhoopt niet kunt, is het mogelijk te ruilen met iemand van een andere datum. Wilt u dit
dan wel even doorgeven. De coördinatie ligt deze keer in handen van Amanda Schenk. (tel.
0658820304)
Wilt u zelf uw schoonmaakemmertje e.d. meenemen. We beginnen om half tien.

De week van de pleegzorg
Alle scholen van de SCPO doen deze week mee aan
de week van de pleegzorg. We ondersteunen de
actie: ‘Doneer je schoolhek.’ De SCPO vindt het
belangrijk dat álle kinderen in een veilige situatie
kunnen opgroeien. Gelukkig gaat dat in de meeste
gezinnen prima, maar helaas is dat niet voor alle
kinderen vanzelfsprekend en kunnen kinderen niet
langer thuis wonen. Zij worden dan bij voorkeur
opgevangen in een pleeggezin.
Vitree schrijft hierover:
Het is belangrijk dat kinderen, als het thuis echt niet goed gaat, in hun eigen omgeving
kunnen blijven.
Op hun eigen school en dichtbij familie en vrienden. Zo gewoon mogelijk dus.
Daarom zijn meer pleegouders nodig!
Vitree zoekt mensen met ruimte in hart en huis, die een kind voor korte of langere tijd kunnen
opvangen als dat nodig is.
Pleegouder iets voor jou? Kijk op www.vitree.nl of kom naar een informatieavond
(bijvoorbeeld op 27 november)
In het verleden mochten we al veel
pleegkinderen binnen onze
Regenbooggemeenschap begeleiden en ook
nu zijn er op de Regenboog pleegkinderen.
Fijn dat er onder onze ouders pleegouders
zijn. Misschien komen er in de toekomst wel
meer. Daarom ondersteunen wij als school de
actie van harte. Bij het ophangen van de
banner mochten wij zelfs hulp ontvangen van
wethouder Boogaards. Fijn dat we als school
hieraan konden meewerken en zelfs de
media haalden. De kinderen hebben ook een
kaart van Vitree meegekregen. Daarop vindt
u nog meer informatie.

Sint Maarten
De kinderen zijn al weer ijverig aan het werk om een lampion te maken voor St. Maarten. Er
zijn prachtige exemplaren bij. Omdat we ook altijd een rondje school lopen, is het handig
alvast een stokje met een lichtje aan de lampion te bevestigen. Wilt u daar voor zorgen.
Onderwijskundig medewerker
Sinds kort zijn er twee onderwijskundig medewerkers werkzaam binnen de SCPO. De ene is
Jan Post, directeur van de Klimboom, en de ander is Daniëlle Diele (in het begin ondersteund
door Brenda van Rijn). Deze laatste komt woensdag een bezoek brengen aan onze school. Ze
komt dan proeven hoe het onderwijs op de Regenboog gestalte krijgt.

Kindcentrum Creil
Wat was het een prachtige avond
met alle medewerkers van de twee
scholen, de peuterspeelzaal en
Hanse Panse Kevertje. Het was een
fijne ontmoeting met elkaar.
Bovendien werden er geanimeerde
gesprekken gevoerd over hoe we de
samenwerking gestalte kunnen
geven in de toekomst. Feestelijk
hoogtepunt van de avond was het
ondertekenen van het
samenwerkingsdocument.
Jarig
Zondag worden Tessa en Merel 9 jaar. Op school hebben ze hun verjaardag al gevierd. We
wensen ze zondag een heel fijne dag en veel geluk en plezier in hun 10e levensjaar. Alvast
van harte gefeliciteerd!!
Tot slot
Hartelijke groet en een fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

