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Agenda 
 
27 december t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie  
27 december: start opknappen schoolplein 
10 januari: Nieuwjaarslunch (afhankelijk van de maatregelen 
na de persconferentie op 3 januari) 
24 januari t/m 4 februari: afname Dia midden-toetsen 
21 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie 
7 maart: rapport gaat mee 
14 maart t/m 25 maart: rapportgesprekken 
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   
 
Na een wat onrustige decembermaand met gedeeltelijk thuisonderwijs voor een aantal groepen en 
een verlengde Kerstvakantie voor de kinderen, gaan we de officiële Kerstvakantie tegemoet. Gelukkig 
heeft, voor de meeste kinderen, het Sinterklaasfeest nog doorgang kunnen vinden en daar zijn we 
heel blij mee. Veel kinderen en leerkrachten hebben door Corona continuïteit gemist en we hopen 
vurig dat dit niet te lang meer duurt. Toch houden we voorzichtig rekening met thuisonderwijs vanaf 10 
januari. Op 3 januari horen we van Premier Rutte wat ons te wachten staat vanaf 10 januari. Alle 
leerkrachten hebben zich de afgelopen week voorbereid op wat er eventueel gaat komen. Bij deze 
nieuwsbrief treft u in de bijlage, vanuit pereventief opzicht, de informatiebrief over het 
scenario afstandsonderwijs vanaf 10 januari. De geplande nieuwjaarslunch vindt 
vanzelfsprekend doorgang op een ander moment als bijlkt dat we op 10 januari 
overgaan op afstandsonderwijs. 
We houden u, na de persconferentie, op de hoogte. In ieder geval hopen we dat 
iedereen kan gaan genieten van de Kerstvakantie en hopelijk zien we de kinderen weer 
fysiek, op school, op 10 januari. 
 
 

Welkom bij ons op school:  

 

Iney, Abel, Jari, Thijs, River, Scottie, Noor en Pedro 
 
         

 
Bericht van onze schooleider Charlotte Boeijen 
 
Beste ouders, 
 
Het is een jaar geleden dat ik u informeerde over mijn afwezigheid. Ik was toen recent geopereerd 
i.v.m. mijn molazwangerschap.  
Helaas werd het een langdurig behandeltraject, ik had trofoblastziekte. Dit houdt in dat het lichaam 
hcg (zwangerschapshormoon) blijft maken. Graag vertel ik u hoe het nu met mij gaat; 
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Na de operaties bleef mijn lijf hcg aanmaken. Om dit te stoppen werd er over gegaan op behandelen 
met enkelvoudige chemotherapie. Helaas werkte dat niet voldoende en in juli ging ik door met zware 
chemotherapie. Gelukkig heeft dit uiteindelijk zijn werk wel gedaan. Eind oktober waren mijn lab 
uitslagen voor het eerst normaal. Er volgde nog twee maanden nabehandeling. 
Dit jaar stond in het teken van beter worden. Voor iedereen was dit een vreemd jaar. Voor mij en mijn 
gezin een jaar vol ziekenhuisafspraken, behandelingen, hoop & vrees, veel incasseren en de moed er 
in houden.  
Het “gewone leven” stond erg ver van mij af.  
Voorlopig ben ik nog onder strenge controle van het ziekenhuis. Toch wordt het ook een tijd van 
bijkomen van wat er is gebeurd.  
Deze week hoefde ik voor het eerst geen nieuwe kuur te halen! Bijna gek, maar de weg naar herstel 
gaat beginnen. 
Ik wil iedereen hele fijne kerstdagen wensen die u hopelijk allemaal mag 
beleven met dierbare mensen om u heen. 
Voor het nieuwe jaar wens ik u alle goeds maar bovenal een goede 
gezondheid.  
 
Warme groet, 
Charlotte Boeijen  
 
 
 
Interim schoolleider 
 
Vanaf januari zal Maartje van Leussen niet meer werkzaam zijn als waarnemend schoolleider op de 
Regenboog. Zij heeft een nieuwe baan als schoolleider op de Sint Adelbertusschool in de binnenstad. 
Na de Kerstvakantie start Karin Kooij als de nieuwe interim schoolleider. Totdat Charlotte Boeijen 
weer terug is, zal Karin als interim schoolleider op de Regenboog blijven.  
Karin stelt zich aan u voor; 

 

Dag allemaal, 
 
Vanaf de kerstvakantie zal ik juf Charlotte vervangen op de Regenboog.  En 
daar heb ik veel zin in! 
Ik woon samen met mijn man en 2 dochters in Tuitjenhorn. Na de 
kerstvakantie ben ik 3 dagen op de Regenboog en werk ik ook nog 2 dagen 
op de nieuwkomersschool in Heerhugowaard.  Een afwisselende baan dus. Ik 
hoop dat we straks geen last meer hebben van Corona en ik u kan 
ontmoeten! 
 
 
 
 
 
 
Instroomgroep     
 
Na de Kerstvakantie starten we met een instroomgroep; groep 1C. Tot de zomervakantie zullen de 
nieuwe kleuters in deze groep instromen. Deze instroomgroep hebben we mogen opzetten omdat er 
veel nieuwe kleuters bij ons op school beginnen. De afgelopen weken is er hard gewerkt om het lokaal 
startklaar te maken. Het lokaal van de instroomgroep bevindt zich links, naast de midden-ingang aan 
het schoolplein. Voorheen werkte de flexgroep in dit lokaal. De flexgroep gaat nu in de ruimte van 
Kindivu werken. Op maandag staat juf Dajenne Reus in de instroomgroep en op dinsdag staat juf 
Anita in de instroomgroep. De nieuwe leerkracht van de instroomgroep op woensdag, donderdag en 
vrijdag van groep 1C is juf Soesie Schouws. Juf Soesie stelt zich aan u voor; 
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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Mijn naam is Soesie Schouws. Sinds 2019 ben ik werkzaam in het onderwijs 
en doe dit met veel plezier. Ik heb daarvoor altijd in de kinderopvang 
gewerkt, maar ben in 2020 gestart met de zij-stroom opleiding. Deze heb ik  
afgerond.  
Mijn gezin bestaat uit mijzelf, mijn vriend en twee kinderen van 3 en 5 jaar 
oud. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn met mijn gezin, om te banjeren 
door het bos of zandkastelen te bouwen op het strand.  
Ik kijk er erg naar uit om te starten op de Regenboog.  
Mocht u vragen hebben, spreekt u mij dan vooral aan.  
 
 
Groep 6 
 
Zoals u al eerder heeft gelezen gaat juf Katrien na de Kerstvakantie naar een andere school.  
Vanaf januari komt juf Linda Verboom op de woensdagen in groep 6. Juf Linda is voor de kinderen 
een bekende juf, omdat ze vaker in de groep heeft lesgegeven. Juf Linda stelt zich aan u voor; 
 
 
Beste allemaal, 
 
Ik ben Linda Groot-Verboom. Na de kerstvakantie start ik op woensdag in groep 6.  
Ik ben 32 jaar oud en werk nu 4 jaar voor de Saks. Ik sta al 8 jaar voor de klas.  
Mijn hobby’s zijn lezen en kleuren. Ook ben ik regelmatig op de rug van een paard 
te vinden. Lange wandelingen door het duin of bos vind ik heerlijk! Samen met mijn 
man en dochtertje van 14 maanden woon ik in Egmond aan den Hoef. Ook hebben 
wij een hele lieve poes rondlopen.  
Ik heb er veel zin in om de komende tijd aan de slag te gaan in groep 6!  

 

 
Groep 6/7 
 
Tot de voorjaarsvakantie zal juf Fabienne op donderdag en vrijdag in groep 6/7 lesgeven. 
In de tussentijd zullen we op zoek gaan naar een leerkracht die, tot de zomervakantie, op donderdag 
en vrijdag in groep 6/7 kan lesgeven. 
Juf Fabienne heeft ervoor gekozen om binnenkort het onderwijs te verlaten. De afgelopen periode 
heeft zij gebruikt om te onderzoeken wat haar ambities zijn m.b.t. haar loopbaan. 
Per 1 maart neemt juf Fabienne ontslag. 
 
 
Bedankt! 
 
De ouders van de Sinterklaas- en Kerstwerkgroep hebben de school de afgelopen weken gezellig 

versierd en de organisatie rondom de feesten, met de aanpassingen die op het laatste moment nodig 

waren, perfect georganiseerd. Soms een aardige uitdaging door de aangescherpte maatregelen en de 

verlengde Kerstvakantie. We willen deze ouders, maar ook de betrokken leerkrachten heel erg 

bedanken voor hun creativiteit, inzet en enthousiasme voor de kinderen.  

 
 
Schoonmaakmedewerker gezocht 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een vacature van schoonmaakbedrijf Victoria voor een 
schoonmaakmedewerker voor onze school. 
Bent u, of kent u iemand, die ruim de tijd heeft om dagelijks na schooltijd onze school spik en span te 
maken voor de kinderen en medewerkers, dan is deze vacature misschien iets voor u of uw contact. 
In de bijlage vindt u de informatie. 
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Vanuit de Regenboog wensen alle 

leerkrachten, medewerkers en directie 

u een liefdevol en gezond 2022 toe! 

 

 

 
                                                                                                                                             

 
 

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