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Levensbeschouwing 
De komende week vertellen we uit Marcus 4: 1-34 
Het zijn allemaal “zaai”-verhalen. 

 

Ouderenquête  
Zo rond 20 januari ontving u een uitnodiging de ouderenquête in te vullen. Zo ongeveer de helft 
van de ouders heeft daar tot nu toe gehoor aangegeven. Heel hartelijk dank! Om een zo 
betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van wat u, als ouders, vindt van het onderwijs op De 
Regenboog zou het echter fijn zijn als ook de andere helft van de ouders de enquête zou 
invullen. Daarom nogmaals een dringend verzoek u er over te buigen. Alvast hartelijk dank! 

 

Corona 
Het kan snel gaan: zo zijn bijna alle kinderen weer op school en zo zijn er opeens heel veel 
besmettingen. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen leerkrachten ziek en kan het onderwijs 
gewoon doorgaan, zowel fysiek als online. Niet altijd gemakkelijk voor kinderen, ouders en 
leerkrachte, maar we blijven de schouders er onder zetten!  We wensen alle zieken van harte 
beterschap!! 

 

Buitenwerkdagen 
A.s. vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 een buitenwerkdag. De buitenwerkdag 
wordt verzorgd en begeleid door Landschapsbeheer Flevoland. De kinderen gaan buiten 
kleinschalig natuurbeheer uitvoeren. Wat precies is nog een verrassing. Het is wel handig dat de 
kinderen vrijdag laarzen bij zich hebben en ook niet de netste jas. Unit 2 is donderdag 17 
februari aan de beurt. We wensen de kinderen veel plezier! We zijn ontzettenblij dat er weer 
een bijzondere activiteit kan doorgaan. 

 

Schoonmaak 
Voor volgende week zaterdag staat de tweede schoonmaakronde op het programma. U hoort 
de komende week of deze doorgaat. 

 



Lieve berichtjes en attenties 
Het kan inderdaad snel gaan; een ongelukje zit in een klein hoekje. Het maakt best indruk als er 
een juf valt op het schoolplein en er komt ook nog bloed aan te pas. Heel veel kinderen zijn erg 
geschrokken toen ik nogal hard kwam te vallen op het schoolplein en kwamen met  “grote” 
verhalen thuis. Gelukkig valt het allemaal mee, al zag/ziet het er allemaal wat vreemd uit. Wat 
was het geweldig allemaal lieve kaartjes, tekeningen, appjes en meelevende woorden te 
ontvangen. Ik was er stil van. Zo ontroerend; zo lief! Dank jullie wel! 

 

Jarig  
Volgende week zijn er geen jarigen toe te zingen op school. 

 

Flyer gym 
In de bijlage vindt u een flyer van de gymvereniging voor een sportieve activiteit in de 
voorjaarsvakantie. 

 

Tot slot 
Soms zijn er tijden in het leven waarin alles niet van een leien dakje gaat. Voor velen is deze 
onzekere tijd, waar geen eind aan lijkt te komen, heel moeilijk, zeker als er nog meer 
omstandigheden zijn, waar men zich zorgen over maakt. Soms is het lastig om de moed niet te 
verliezen. De afgelopen tijd kwam ik meermalen het volgende lied tegen. Misschien een hart 
onder de riem.  
https://www.youtube.com/watch?v=QdVtcRLFo_c  

 

Agenda 

Maandag 7 februari Weekopening: juf Lok 
Vergadering oudercommissie, 13.00 u. 

Vrijdag 11 februari Buitenwerkdag groep 3 en 4 

Zaterdag 12 februari Schoonmaak???? 

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, met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 

https://www.youtube.com/watch?v=QdVtcRLFo_c

