Boog nr. 1 01-09-2020
We zijn weer begonnen! Na een feestelijke opening op het grasveld
hebben alle kinderen hun klas en voor sommige hun nieuwe juf(fen)
gevonden. Af en toe loopt er nog wel eens iemand de verkeerde klas
binnen, maar dat is helemaal niet erg. We zijn goed gestart en er wordt
hard gewerkt, zowel in de klas als buiten de klas met onze extra juffen. In
deze Boog onze jarigen, nieuwe leerlingen en natuurlijk de nieuwe namen
van onze klassen. We zijn weer klaar voor een fantastisch schooljaar!
Vieringen
Bij het maken van de kalender ben ik twee vieringen
vergeten. Deze zijn op 30 oktober en 19 maart.
Verder hebben we afgelopen vrijdag de eerste viering van
dit schooljaar gehad. Wat waren we blij dat 50! ouders,
opa’s en oma’s hebben ingelogd om onze Regenbogers op
het podium te zien staan. Voor de viering van volgende
week ontvangt u weer een link om de viering te kunnen
bekijken.
Checken van gegevens
Ieder jaar checken wij de gegevens van uw kind die bij ons op
school bekend zijn. Mochten daar veranderingen in komen
(nieuw adres, telefoonnummer of e-mailadres) vragen wij u
dit door te geven aan de leerkracht of directie. Dit blijft
hetzelfde.
Verkeersouder
Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar een verkeersouder.
Wat doet en verkeersouder? De verkeersouder bezoekt 3 keer
per jaar de vergadering van verkeersouders van Bergeijk.
Daarin wordt geïnventariseerd welke verkeersactiviteiten er
op de planning staan en welke scholen hieraan mee gaan
doen. Ook is het fijn als de verkeersouder meehelpt bij onze
groene en oranjekaartjesactie voor het veilig naar school gaan
in het najaar. Het hebben van een verkeersouder is een
vereiste om de subsidie te ontvangen voor onze
verkeersmethode en verkeersexamen. Bent u geïnteresseerd
of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met
Marieke.

Verjaardagen in een stukje
augustus en september.
Hartelijk gefeliciteerd!
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28-8
30-8
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Nyne Koolen
5/6
Teun Korner
5/6
Iefe Heesterbeek 1/2B
Sil Senders
3/4
Roan Gerrits
7/8
Mick Franken
1/2B
Aeon Bosse
1/2B
Kiki Gijbels
1/2B
Esmee van den Broek 1/2A
Onna Willems
3/4
Fleur van Dijk
5/6
Bing van Straalen 7/8
Milan Wilbers
1/2A
Nena Jansen
1/2A
Breanna ten Napel 3/4

Namen van de klassen

Geboren!

Vrijdag 24 augustus zijn de nieuwe namen voor de klassen
gepresenteerd. De kinderen hebben de namen heel goed geheim
gehouden, maar hier zijn ze dan:

In de vakantie zijn er twee
toekomstige Regenbogers geboren.

Groep 1/2A: De Gelaarsde Katjes
Groep 1/2B: Knibbel Knabbel Knuisje
Groep 3/4: De Bezige Bijtjes
Groep 5/6: De Kabaalclub
Groep 7/8: De Feestbeesten

Fenna uit groep 1/2B heeft een
broertje gekregen, genaamd Sef.
Jaycée (groep 7/8) en Miley (groep
3/4) hebben een broertje gekregen,
Hij heet Rocco. Wij wensen alle
gezinnen veel geluk met deze
nieuwe mensjes.

Nieuw op De Regenboog
Na de zomervakantie zijn Cas
Daams (1/2B), Lin Luijten (1/2B),
Quinn Gerrits (1/2A) en Iefe
Heesterbeek (1/2B) gestart.
In september starten Mick Franken
(1/2B), Kiki Gijbels (1/2B), Esmee
van den Broek (1/2A) en Nena
Jansen (1/2A) op De Regenboog. Zij
komen eerst nog een paar keer
oefenen.
Wij wensen alle nieuwe leerlingen
veel leerplezier.

Huishoudelijke mededelingen

Agenda

Starttijd:
De school begint om 8.30uur. Vanaf 8.25
kunnen de kinderen naar binnen. Het is voor
zowel de leerkracht als de leerlingen erg
vervelend als er iemand te laat komt, ook al is
het maar een paar minuten. Ook dit jaar zijn
we weer alert op te laat komen en veelvuldig
verzuim. Hierover hebben we regelmatig
overleg met de leerplichtambtenaar.

3-9
8-9
9-9
11-9
15-9
21-9
23-9
24-9
25-9
30-9
30-9

Parkeren
Nu we weer richting de herfst en winter gaan,
worden er meer kinderen met de auto
gebracht. Wilt u uw auto parkeren in de
daarvoor bestemde vakken? Nog te vaak wordt
er geparkeerd op het grasveld, het stukje
fietspad bij het kleine plein, of de stoep aan de
Lavendelstraat. Dit zijn geen parkeerplaatsen
en zorgen voor gevaarlijke situaties.
Gezonde broodtrommel
Op De regenboog promoten we een gezonde
broodtrommel. Dit betekent dat er voor de
kleine pauze groenten of fruit meegenomen
mag worden met wat drinken.
Koolzuurhoudende dranken zijn niet
toegestaan. In de grote pauze vragen we u om
een gezonde lunch mee te geven. Daar mag
best een plakje peperkoek, worstje of liga bij
zitten. Wij zien echter ook dat er kinderen
chocoladekoekjes, M en M’s of ander snoepgoed
mee naar school krijgen. Wij willen u vragen
om dit niet te doen. Als kinderen jarig zijn
mogen ze iets lekkers trakteren, maar
daarbuiten gaan koeken en snoep weer mee
terug naar huis.

ontvangst digitale ouderavond groep 1-8
MR vergadering 20.00uur
OR vergadering 20.00uur
Viering 8.30uur
Workshop Regenboogdag 3-8
Workshop Regenboogdag 1-8
Regenboogdag deel 1
Regenboogdag deel 2
Groep 1/2 vrij
Laatste dag juf Angela
Start Kinderboekenweek

Regenboogdag
Zoals u weet kunnen we helaas dit jaar niet met de
hele school op kamp. We hebben al aangekondigd
dat we daarom op 24 september een Regenboogdag
zullen hebben. Nou beginnen de voorbereidingen
voor De Regenboogdag al eerder en hebben we al
een stuk Regenboogdag op 23 september. Want we
vinden het erg belangrijk dat we er met de hele
school leuke dagen van gaan maken en dat we elkaar
ook leren kennen. Dat doen we namelijk op kamp
ook altijd.
Wat precies de invulling gaat worden van de
workshops en natuurlijk op 23 en 24 september,
laten we u nog van tevoren weten. De schooltijden
zijn deze dagen zoals bij een gewone woensdag en
donderdag en voor de groepen 3 t/m 8 ook de
vrijdag.

Schoolgids
Ook dit jaar hebben we weer een mooie
schoolgids vol met informatie over De
Regenboog. Deze schoolgids vindt u in de
bijlage van deze Boog. Mocht u een papieren
exemplaar willen, kunt u dit uiterlijk 4
september aangeven bij Marieke.

De Feestbeesten maken een
verjaardagskalender

De Gelaarsde Katjes aan het
werk.

