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Blij bericht 
In de heel vroege ochtend van zaterdag 9 januari is Jens geboren. Zoon van 
Willianne en Hanri en broertje van Elin. Wat zijn we blij voor hen! Jens is in het 
ziekenhuis in Heerenveen geboren, maar mocht ’s ochtends al weer met de 
ouders naar huis. Fantastisch! We feliciteren Willianne, Hanri en Elin van harte 
met dit kleine levenswonder en wensen ze heel veel geluk, warmte en liefde 
voor de toekomst.  
Het adres van het jonge gezin is:  
Pasteurhage 24, 8302 ZK Emmeloord 

 

Welkom 
Vrijdag 8 januari is Janneke van der Harst vier jaar geworden. Onder normale 
omstandigheden zouden we haar morgen op school begroeten, maar dat gaat nu niet 
lukken. Maar we heten haar en haar ouders van harte welkom binnen onze 
Regenbooggemeenschap en wensen ze een heel prettige tijd op onze school. Van harte 
welkom, Janneke!! Fijn dat je er nu echt bij hoort. Ook een welkom aan de ouders van 
Janneke. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen op de Regenboog. 

 

Thuisonderwijs 
De eerste week van thuiswerken zit erop! Het is fijn te merken dat de kinderen goed met hun 
werk bezig zijn. Complimenten aan de kinderen, maar evenzeer aan u als ouders/verzorgers. 
Ook de kinderen die op school zijn werken, onder leiding van de leerkrachten, zoveel mogelijk 
zelfstandig aan de taken die ze moeten maken. Tot nu gaat het goed. De leerkrachten zetten de 
instructie in de bestanden of spreken met de kinderen af wanneer er online instructie wordt 
gegeven. Het is belangrijk de informatie van de leerkrachten goed te lezen. We gaan er ook de 
komende week weer voor.  



 

Aanwezige leerkrachten op school 
 

Datum:  Extra:      

11-01-2020  B  Annemieke  Joris  

12-01-2020  B  Roos  Henriëtte  

13-01-2020  B  Marijke  Joris  

14-01-2020  B  Annemieke  Sander  

15-01-2020    Gerjanneke  Marit /Annemieke  
    

  
 

 
Nog een prettige avond, met hartelijke groet, namens het team,  
Betty Lok-Zelhorst 


