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Eerste Regendruppel
De eerste Regendruppel van het nieuwe schooljaar 2020-2021. We hopen dat iedereen, op wat voor
wijze dan ook, een fijne zomervakantie heeft gehad. We zijn weer blij te kunnen beginnen. We gaan er,
samen met de kinderen en u, weer een prachtig schooljaar van maken.
Bij deze druppel het nieuwe Corona-protocol. We vragen u dringend zich daaraan te houden. Voor
morgen, maandag 17 augustus geldt een aangepast protocol.
Omdat het toch een ‘bijzondere’ vakantie was, zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de vakantieverhalen.
Omdat het door allerlei perikelen niet van gekomen is, vragen we u alsnog de ouderbijdrage van het
vorig schooljaar 2019-2020 over te maken. Zie hieronder
Start op 17 augustus
Omdat het morgen een bijzondere dag is, wijken we voor één dag af van het nieuwe
coronaprotocol. Als u wilt (het is geen verplichting) mag u uw kind morgenochtend (van 8.15 –
8.30 u.) in het lokaal brengen, omdat het met name voor de kinderen van groep 3 en 5 een
wisseling van lokaal (en leerkrachten) betreft. U komt samen met uw kind door de nooddeur van
het lokaal (unit 2 gaat door de zijingang). U komt alleen met het kind uit de betreffende groep (dus
geen broertjes en zusjes mee) en houdt afstand tot de leerkrachten en andere ouders (ook bij de
deur en op en buiten het plein) . Uw andere kind(eren) brengt u via de daarvoor bestemde deur. U
gaat via de nooddeur ( zijdeur) weer naar buiten en loopt niet door de gangen en verlaat zo snel
mogelijk het schoolplein. Maximaal 4 ouders tegelijkertijd in een lokaal. We hopen op uw
verantwoordelijkheid en vragen u vooraf, u zelf de triage-vragen te stellen voor u naar binnen
gaat.

Vakantieherinneringen.
We zijn benieuwd naar de vakantieverhalen. Waren het toch nog verre reizen,
gingen we opeens kamperen in Nederland of bleven we thuis. Misschien nu nog
niet bekend, maar straks wel. Het maakt niet uit waar we waren; een
vakantieverhaal is er altijd. We hopen er weer veel te kunnen zien in foto’s , in een
collage, een mooi opgeschreven verhaal, een dagboekverslag of ……. Het kan
allemaal en misschien zien we ze al de eerste schooldag! Zou mooi zijn!! Meteen
een mooi versierde gang!!

Ouderbijdrage 2019-2020
Door allerlei oorzaken is de ouderbijdrage 2019-2020 niet geïnd. We verzoeken u dit alsnog te
doen (ook voor de kinderen van groep 8 van vorig schooljaar). U kunt het geld overmaken op
rekeningnr. NL70 RABO 0346 5220 80 t.n.v. De Regenboog o.v.v. Ouderbijdrage 208-2019 + naam
leerling(en) en groep. Per leerling is de bijdrage € 17,50. Kinderen die na
1 januari 2020 op school zijn gekomen, betalen € 8,75 Alvast heel hartelijk dank!!.
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