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Agenda 
Hele maand september: afname DIA toetsen groepen 4 t/m 8 
6 september t/m 17 september: inloopmiddagen 
4 oktober t/m 15 oktober: oudergesprekken: ontwikkeling 
7 oktober: studiedag. Leerlingen vrij 
8 oktober: leerlingen vrij  
18 oktober t/m 22 oktober: herfstvakantie 
1 november: studiedag. Leerlingen vrij 

 
Beste ouder(s)/ Verzorger(s),  

Als vervolg op de nieuwsbrief, die u vorige week heeft ontvangen, delen we nog een aantal 
onderwerpen die we u niet mogen onthouden. 
 
We zijn afgelopen week goed gestart. Het is een feest om alle kinderen weer fris en vrolijk door de 
school te zien lopen. De eerste spanning, voor de start van het schooljaar, met een nieuwe juf of 
meester en het wederzien van de klasgenootjes is inmiddels verdwenen en het is alweer bijna 
‘normaal’ om naar school te gaan.  
 

 
 
Welkom bij ons op school: Jip, Max, Zoë, Anas en Hafsa 
 

 
 
Gouden Weken 
 
Deze eerste periode na de zomervakantie staan de Gouden Weken centraal in alle groepen. De 
komende weken wordt in de groepen intensief aandacht besteed aan kennismaking, 
groepsopdrachten, aanleren en herhalen van afspraken, sociale vaardigheden, complimenteren en 
het oriënteren op veiligheid en structuur. Spelenderwijs en door uiteenlopende werkvormen wordt 
deze aanpak eigen gemaakt. Dit vormt voor leerlingen en leerkrachten een veilige en gunstige basis 
voor de rest van het schooljaar. 
 
Gymkleding 
 
De Gymlessen zijn weer begonnen. Voor optimaal plezier en veiligheid tijdens de lessen is het van 
belang dat de kinderen goed passende kleding dragen. Op de gymdagen nemen de kinderen hun 
gymtas mee met: 
 

• gymschoenen  

• een shirt met (korte) broek of een gympak.  
  
 
Tijdens de gymlessen moeten de sieraden af en gaan lange haren in een staart. Wellicht kunt u hier 
 ’s ochtends al rekening mee houden. 
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Luizencontrole 
 
We willen u vragen het haar van uw kind thuis regelmatig te blijven 
controleren op luizen of neten. De controle op school blijft voorlopig nog 
uit. Bij behandeling van hoofdluis en neten is het herhaaldelijk kammen 
met een speciale netenkam het meest effectief.  
 
 
8 oktoberviering Alkmaars Ontzet    
 
Helaas gaat de 8 oktoberviering door corona dit jaar niet door. 
De festiviteiten in de stad vinden daardoor geen doorgang. Alle Alkmaarse scholen ontvangen wel een 
lesbox, zodat in de periode voorafgaand aan 8 oktober in de groepen aandacht besteed zal worden 
aan het Alkmaar Ontzet. Op die manier ‘vieren ’we 8 oktober toch een beetje in het klein in de 
groepen. De kinderen zijn op 8 oktober gewoon vrij. 
 

Social Schools   

We merken dat het regelmatig voorkomt dat kinderen, die door ouder(s)/ verzorger(s) absent gemeld 
worden vanwege ziekte, niet altijd worden beter gemeld. Bij onze administratie zorgt dit voor 
verwarring. We willen u vragen om hiermee rekening te houden en uw kind weer beter te melden als 
dat aan de orde is. 
 
Mocht u in Social Schools de voorkeuren voor beeldgebruik nog niet hebben aangegeven, dan vragen 
we u dat nog te doen. Dank voor uw medewerking. 
 
 
Bericht van de MR 
 
Beste ouders,  
  
Wil je graag meer inzicht in het reilen en zeilen op school, hoe zit het met de drukte voor de leraren 
kunnen we makkelijk vervangers regelen, is daar budget voor? En natuurlijk het instemmen met de 
begroting of de formatie. Kortom, allemaal interessante zaken die ons allen aangaan. Gaan er dingen 
niet zoals je graag zou zien, dan is commentaar leveren altijd heel gemakkelijk, maar nu is je kans om 
daar iets aan te veranderen.   
Vind jij dit ook belangrijk en lijkt dit je wat voor jou?  Kom dan een vergadering van de 
medezeggenschapsraad (MR) bijwonen.    
  
Wij als MR leden zijn per direct op zoek naar een nieuw MR lid om de bestaande oudergeleding te 
versterken. De MR bestaat uit acht leden, vier personeelsleden en vier ouders. Samen denken zij zo 
goed mogelijk mee over zaken die de leerling aangaan, maar ook de leerkracht en de ouder.   
  
We begrijpen goed dat het fijn is om te weten waar je je aan verbindt. We hebben daarom tijd voor je 
vrij gemaakt tijdens de eerste MR vergadering op woensdag 29 september, 19:15 tot 20:00u in de 
aula. We zullen in deze tijd onderwerpen bespreken die 'openbaar' zijn, zodat je kunt zien hoe een 
vergadering verloopt. Ook hebben we tijd om vragen te beantwoorden en iets te vertellen over de 
MR.   
  
Hebben de zaken van de MR je interesse, geef je dan op om een deel van de MR vergadering bij te 
wonen. Dit kan via mr.regenboogmdl@saks.nl 
Na 29 september zullen we je verder informeren over het verloop van de verkiezingen. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Elianne, Sanne en Alvar  
MR leden oudergeleding  
  

mailto:mr.regenboogmdl@saks.nl


Augustus 2021 
 

Vergaderdatums MR:   
Woensdag 29 sep, 19.15   
Dinsdag 16 nov   
Maandag 17 jan    
Donderdag 24 maart   
Woensdag 18 mei    
Dinsdag 28 juni   
 
                                                                                                                                             

 

 
Contact 
School:           regenboog-m@saks.nl 
Ouderraad:  orderegenboog@hotmail.com  
MR:   mr.regenboogmdl@saks.nl  
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