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Start
Wat was het fijn elkaar weer te kunnen begroeten aan het begin van het schooljaar. Helaas was
het niet mogelijk elkaar de hand te schudden en te luisteren naar elkaars verhalen. Een aspect dat
toch zo bij onze school hoort. Het voelt als een gemis, niet zomaar een kort praatje te kunnen
maken over het wel en wee op school en thuis. Laten we daarom op andere manieren de
verbinding en saamhorigheid blijven zoeken. Via Parro zullen de leerkrachten u regelmatig op de
hoogte houden met foto’s, verslagjes, oproepjes enz. Mail of bel gerust om iets te vertellen. We
gaan er net als elk jaar een mooi schooljaar van maken!!!
Wat was het leuk dat veel kinderen meteen al hun vakantieherinneringen ´letterlijk´ hadden
meegenomen. Prachtige collages, die getuigen van mooie vakanties. Er kunnen er nog meer bij.
Levensbeschouwing
Dit schooljaar zijn we, na lange tijd, weer samen begonnen in de weekopening. De nieuwe
paaskaars heeft alleen even gebrand rond Pasen, toen alleen de leerkrachten op school waren.
Het was goed dit, evenals het luisteren naar elkaars vakantie-ervaringen, weer samen te kunnen
doen.
De verhalen de komende week komen uit verschillende Bijbelboeken.
Welkom!!
Vlak voor de zomervakantie is Daan van Bruggen 4 jaar geworden: Liam Baas en Noud Frijlink
werden in de vakantie vier. Ze hadden allemaal al even “proefgedraaid”, maar nu zijn ze echt
leerlingen van De Regenboog. Welkom!!
We mogen ook Meilin Adriaans begroeten op onze school. Meilin is ook vier jaar geworden en
woont nog niet zolang in Creil. We heten haar met haar vader, moeder en broertje van harte
welkom en wensen Meilin en ook haar ouders een goede tijd op De Regenboog.
Hoewel we meester Joris natuurlijk al kennen van voor de vakantie, is hij eigenlijk ook een beetje
nieuw. We heten hem dus van harte welkom op De Regenboog, evenals juf Marijke, die als trainee
op dinsdag en donderdag aan onze school verbonden is. Meestal is ze te vinden in groep drie. We
wensen jullie een heel goede tijd op De Regenboog.

Namen op bekers en drinkpakjes
Omdat er in de tassen nu twee bekers/pakjes meegaan naar school, is het voor de leerkrachten
niet meer mogelijk te onthouden van wie welke beker/pakje is. Daarom het verzoek de
bekers/pakjes van de kinderen van unit 1 te voorzien van een naam. Alvast bedankt!!
Continurooster
Het is even wennen, voor zowel kinderen als leerkrachten, alsook ouders, denken we, maar zo
langzamerhand begint het te wennen. We hebben besloten tussen de middag met alle kinderen te
eten op het leerplein onder begeleiding de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen een half uur
buiten spelen. Voor de kinderen die langer tijd nodig hebben hun broodjes e.d. te eten, is er altijd
een leerkracht aanwezig, terwijl een andere naar buiten gaat om daar de kinderen te begeleiden.
Heeft u vragen, laat u dit dan weten.
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!!. Heel fijn dat een
aantal ouders dit al heeft gedaan.
Wel en wee
Zoals u al wel zult weten, heeft meester Joris in de vakantie, door een vreemde manoeuvre zijn
enkel gebroken. Heel vervelend als je zo graag aan je nieuwe baan op school wilt beginnen.
Gelukkig kan hij wel naar school. We wensen hem van harte beterschap!!
Omdat meester Sander verkoudheidsklachten had, heeft hij zich laten testen op het Corona-virus.
Gelukkig was de uitslag negatief en kan hij weer aan het werk!
We leven mee met de familie Baas, nu oud-opa Wuestenenk is overleden. Hij heeft een heel
verleden op De Regenboog. Kinderen, kleinkinderen en nu ook zijn achterkleinkinderen zaten op
onze school. We wensen de familie veel goede herinneringen tot troost!
Verjaardagen
Morgen, zondag 23 augustus is Ninthe jarig. Van harte gefeliciteerd en een heel fijne
dag!!!

Agenda
Maandag, 24 augustus
Woensdag 26 augustus

Weekopening, juf Roos
Cursus doorgaande leerlijnen rekenen: juf
Annemieke en juf Roos

