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Levensbeschouwing
De komende week is het thema van de bijbelverhalen: Volg jij Jezus nog?
De verhalen komen uit Marcus 3.
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer
mensen die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft.
Welkom
Dinsdag mochten we Evalien Post begroeten bij de kleuters. Evalien is het zusje van Angelina.
Evalien is al aardig bekend met onze school. Vanuit de peuterspeelzaal liep ze verscheidene
keren frank en vrij door de gangen. Ook heeft ze al een paar keer meegedaan in de groep. Maar
nu is ze dus eindelijk leerling op De Regenboog. We wensen je een heel goede tijd op onze
school, Evalien.
Nieuwe regels corona-beleid
De belangrijkste nieuwe regels i.v.m. corona nog even op een rijtje.
-

-

Bij klachten blijven kinderen thuis. Met klachten én een negatieve (zelf)test mogen ze
naar school. Als zij niet getest worden, moeten de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn,
voordat ze weer naar school kunnen. Houden de klachten 7 dagen aan, dan mogen ze na
7 dagen thuisblijven ook weer naar school.
Bij een positieve test blijven de kinderen 7 dagen thuis. Daarna mogen ze weer naar
school als ze klachtenvrij zijn. Broertjes en zusjes mogen wel naar school.
Kinderen met een huisgenoot of nauw contact met een besmetting hoeven niet in
quarantaine. Ook niet als de huisgenoot niet in isolatie kan.
Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine.
Alleen de kinderen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
Blijf preventief testen en bij twijfel meteen testen.

We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat we meerdere
besmettingen van kinderen en leerkrachten kunnen voorkomen. Overigens onze complimenten
hoe u de afgelopen tijd met de steeds wisselende regels bent omgegaan. Heel fijn!
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen de zelftesten van school meenemen.

Herinnering
Graag wijzen we er u nogmaals op dat het de bedoeling is dat u de kinderen lopend of met de
fiets bij de school brengt. Komt u met de auto, dan vragen we u dringend de auto te parkeren
op het plein bij garage Tiems of in de andere straten. Zo kunnen we de veiligheid van al onze
kinderen verhogen. Hartelijk dank!
Jarig
De afgelopen week waren Max en Ayaa jarig en morgen viert Liza haar verjaardag,
terwijl we Nora volgende week toezingen omdat ze dan 11 jaar wordt. Allemaal
van harte gefeliciteerd en veel geluk en plezier gewenst in je nieuwe levensjaar!

Brief MR
In Parro vindt u een brief van de MR en het CvB.
Agenda
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari

Weekopening: juf Annemieke
Overleg Kindcentrum Creil
Rekencircuit
Donderdag 3 februari
BHV-cursus, Juf Frouk
MR-vergadering
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari Voorjaarsvakantie
28/2 – 4/3
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
4 maart
Rapport mee naar huis
Een fijn weekend gewenst! Blijf gezond!
Met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

