+

REGENDRUPPEL
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl
Jaargang 31, nr. 5
11 september 2020

Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Luister je wel.
De verhalen komen uit Exodus 7-10 en 12: 29-42
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet
het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien
zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.
Welkom!!
Maandag mochten we Joann Winters begroeten. Joann is komen wonen in het gezinshuis
aan het Creilerpad. Van harte welkom, Joann. We wensen je een heel goede tijd bij ons op
De Regenboog en hopen dat je je snel thuis zult voelen op onze school.
Juf Marijke
Woensdagavond werden we opgeschrikt door het bericht dat de moeder van juf Marijke
plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis met erge buikpijn. De situatie blijkt
erg zorgelijk. Juf Marijke is steeds bij haar moeder in het ziekenhuis. We wensen haar heel
erg veel sterkte, kracht en Gods nabijheid!
Parro – oudergesprekken
Het is goed te zien dat al heel veel van u via Parro een datum hebben geprikt voor de
gesprekken. Wie nog niet in de gelegenheid is geweest te reageren, vragen we dit snel te
doen.
Update corona
In de bijlage vindt u een brief van het College van Bestuur van Aves aangaande de
ontwikkelingen rond het corona-protocol, het testbeleid en de vervangingsproblematiek.

Logopedie
Sinds vorig jaar is het binnen het kindcentrum Creil mogelijk logopedie te volgen.
Logopedie Lemmer-Noordoostpolder is op maandag- en dinsdagochtend geopend binnen
school voor iedereen uit Creil en omstreken. Een aantal kinderen maakt hier al gebruik van
tijdens schooltijd. In de bijlage vindt u meer informatie.
Cultuurdag groep 5, 6 en 7
Heel fijn dat zich ouders hebben opgegeven voor het rijden en begeleiden van de kinderen
naar het Kuinderbos. We vertrekken om 9 uur en zijn om 12 uur weer terug.
Entreetoets
De komende week buigen de kinderen van groep 8 zich over de Entreetoets. Altijd een
hele klus. We wensen August, Ryanne, Joanne, Chantal en Joann veel succes!!
Jarig!!
Zaterdag wordt August 12 jaar. Maandag is Dahlya
jarig, donderdag Matthijs en vrijdag Dion. Een
feestelijke week dus! Allemaal van harte gefeliciteerd
en een heel fijne verjaardag gewenst!!

Wel en wee
Woensdagochtend moest meester Joris zich ziek melden met corona-gerelateerde
klachten. Helaas is het pas zaterdag mogelijk zich te laten testen. Vandaar dat Joris de
afgelopen dagen niet op school was. We hopen dat de uitslag niet te lang op zich laat
wachten en bovendien negatief is, zodat hij maandag weer op school kan zijn. Beterschap
Joris!
Juf Roos is tijdens het voetballen ongelukkig gevallen met nare gevolgen voor haar knie.
Na één dag afwezigheid is Roos weer begonnen. Heel fijn en ook wel stoer. Ze gaf gewoon
les, met haar been omhoog, terwijl de kinderen heel lief aan het werk bleven. Super. Een
snel herstel gewenst, Roos!
Gelukkig hebben we de vervanging intern kunnen oplossen. Gerjanneke heel hartelijk
bedankt!
De vader van Meilin is opgenomen in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Ook
hem wensen we van harte beterschap!
Agenda
maandag 14 sept.
14 – 18 sept
woensdag 16 sept.
21 – 25 september
23 september
28 september
30 september

weekopening, juf Annemieke
Entreetoets groep 7
Cultuurdag groep 5, 6 en 7
kind-ouder-leerkracht gesprekken
start kinderpostzegelactie
MR-vergadering
start Kinderboekenweek

