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Agenda
maandag

7 jan.

woensdag

9 jan.

donderdag

10 jan.

weekopening, juf Roos
directeurenoverleg, 13.30 uur
typen
hoofdluiscontrole
studiemiddag ‘Kijk’ (observatie en volgprogramma kleuters)
juf Frouk bijeenkomst videocoaches Aves/ afw. op school

Nieuw begin
Weer is er een nieuw jaar begonnen. Voor ieder van u zijn de verwachtingen voor het
nieuwe jaar anders, maar we willen iedereen het allerbeste toewensen in het nieuwe jaar.
Dat onze Regenboog ook in het komend jaar een plek mag zijn waar iedereen: kinderen,
leerkrachten, ouders en gasten zich thuis mag voelen. Een goed 2019!

Dagopening
Het thema voor de komende week is: Wie wijst jou de weg?
De verhalen komen uit: Matteüs 2: 1-23
We gaan op weg met de wijze mannen, die een ster hebben gezien.

Nieuwe stichting
Na veel voorbereidingen en overleg zijn vanaf 1 januari de SCPO en Aves gefuseerd tot een
nieuwe stichting: Aves.
Voor u als ouders zal dit niet veel rechtstreeks merkbare gevolgen hebben, alhoewel het
mailadres van de school wel is veranderd. Deze Regendruppel wordt dan ook verstuurd
vanaf het nieuwe adres: cbsderegenboog@aves.nl
Ook de mailadressen van de leerkrachten zijn veranderd.
b.lok@aves.nl; a.fidder@aves.nl; m.volken@aves.nl; g.knegt@aves.nl; r.kasper@aves.nl;
f.ballast@aves.nl; a.oosting@aves.nl (annet: administratie)

Invulling personele formatie
Na de vakantie zal juf Cheri-Anne niet meer op De Regenboog terugkomen. We gaan
verder, zoals we ook al de laatste twee weken voor de vakantie gewerkt hebben. Juf
Gerjanneke en juf Annemieke zullen het zwangerschapsverlof van juf Willianne tot half
maart invullen. Ik ben ontzettend blij dat zij dit op zich willen nemen. Geweldig! Ook vanaf
deze plaats: heel hartelijk dank!!.

In de vakantie waren Noaz, Jesayah en Hidde jarig. Van harte
gefeliciteerd en een goed “nieuwjaar” gewenst. Donderdag is
Sander jarig. Alvast gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!

Start
De vakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen fijne dagen heeft gehad en heeft kunnen
genieten van elkaar. Maandag gaat de schooldeur weer open en beginnen we ook op school aan
het jaar 2019.

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

