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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Is dat eerlijk?
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat
hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling
van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken,
waardoor veel gevlekte dieren geboren worden.
De verhalen komen uit Genesis 30 en 31.
Welkom
U hebt haar misschien al gezien: Kimayah. Kimayah is nieuw op onze school. Ze woont samen
met haar broertje tijdelijk in het pleeggezin Harkema. Kimayah zit in groep 8. Zo heeft Jeremiah
toch nog een groepsgenoot. We heten haar van harte welkom op De Regenboog en wensen
haar een heel goede tijd op onze school. Welkom! Het is heel fijn te zien dat andere kinderen
haar wegwijs maken op school en in het dorp.
Ook een hernieuwd welkom aan Arjan en Helma. Lang als ouders verbonden aan de Regenboog:
nu als pleegouders.
Nieuwe regels corona
Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is vanaf
maandag 20 september 2021 versoepeld.
Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de
kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start
van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.
Als een kind positief getest is met het coronavirus, hoeft niet meer de hele groep of klas in
quarantaine. Die kinderen kunnen gewoon naar school.
Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld).
Over alle besmettingen wordt overlegd met de GGD.
Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan
klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.
Het beleid bij klachten blijft gehandhaafd. Bij koorts of hoesten blijft het kind thuis. Zie hiervoor
de bijgevoegde beslisboom.

Schoolreisgelden
We hebben geweldige schoolreizen achter de rug. Echter …. Deze moeten natuurlijk nog wel
bekostigd worden
De bijdragen aan de schoolreizen bedragen voor de groepen 3 t/m 8 € 35,en voor het kleuterreisje € 10, - U kunt de bedragen overmaken op rekening van onze
activiteitenvereniging:
NL80 RABO 0351 4048 80 o.v.v. schoolreisje en namen van uw kind(eren)
Integratie Roos
Het is heel fijn te kunnen melden dat het met de knie van juf Roos de goede kant opgaat. Ze hoeft
haar been niet steeds meer recht te houden, kan zich weer bewegen op krukken en kan zelfs al
weer autorijden (in een automaat) de afgelopen week is ze zelfs al een paar keer op school
komen kijken. Ook volgende week gaat ze dat weer doen. In de week van 4 oktober denkt ze
weer volledig haar werk te kunnen hervatten op school. Dat is natuurlijk geweldig nieuws.
Natuurlijk moet ze voorzichtig zijn. Daarvoor hebben we ook een zadelkruk aangeschaft, zodat
Roos zich al rijdend door de klas kan bewegen. De hele dag op krukken zou een te zware belasting
voor de knie zijn. Fijn dat je je weer zien op school, Roos!!
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
De komende week zijn er weer kind-ouder-leerkracht gesprekken. Inmiddels hebben de meeste
ouders zich daarvoor ingeschreven via Parro. Heel fijn. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een
zg. ‘praatpapier’ meegekregen. Aan de hand hiervan kunt u samen met uw kind het gesprek
voorbereiden. Heel goede gesprekken gewenst!
Jeugdverpleegkundige
Volgende week dinsdag komt de schoolverpleegkundige op school voor het
reguliere onderzoek van de GGD voor de kinderen van groep 7. U heeft
hiervoor op het thuisadres een uitnodiging ontvangen.

Kinderboekenweek
Op 6 oktober begint de
Kinderboekenweek. Het thema is dit
jaar: Worden wat je wil!! Wat wil je
later worden?? Een vraag die veel
gesteld wordt. Sommige kinderen
hebben daar al een duidelijk beeld
van; anderen minder. We zouden
het leuk vinden als tijdens deze anderhalve week kinderen kunnen kennismaken met allerlei
beroepen. En …. wat is het dan mooi dat ieder van u een beroep heeft. Het zou heel leuk zijn als u
tijdens de Kinderboekenweek iets over uw beroep wilt komen vertellen, laten zien of
demonstreren. Als team hebben we al even gebrainstormd en kwamen erachter dat u als ouders
een verscheidenheid aan beroepen heeft. Zo leuk, dat aan onze kinderen mee te geven. Dus doe
mee!! U kunt hierover contact opnemen met de leerkrachten.
In de bibliotheek in Emmeloord is er op 6 oktober ook een activiteit. Zie hiervoor bijgevoegde
folder.

Verjaardagen
Donderdag is Lissa jarig. Alvast van harte gefeliciteerd, Lissa en een heel fijne
dag gewenst!
agenda
Maandag 27 september
Dinsdag 28 september
Woensdag 29 september
Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober

Weekopening, juf Lok
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken
Onderzoek GGD, groep 7
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken
Vergadering versiercommissie

Een heel fijn weekend gewenst, met hartelijke groet, namens het team,
Betty Lok-Zelhorst

