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Nieuwsbrief  
Januari 2022 
                                                                                        Meidoornlaan 13 
                                                                                                                           1829 EA Oudorp 
                                                                                                                                                      regenboog-m@saks.nl 

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
 
24 jan. t/m 4 feb. Diatoetsen 
18 feb. In de ochtend Carnaval 
 
18 t/m 28 feb. Voorjaarsvakantie  (vakantie start 18 feb. om 12 uur.) 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Na 3 weken Kerstvakantie voor de kinderen zijn we 10 januari weer fris en fruitig gestart! 

Gelukkig worden de dagen alweer lichter en laten we het donker steeds meer achter ons. 

Helaas zijn we nog niet van de coronaperikelen af. We merken dat in veel gezinnen corona 

een rol speelt. En dat heeft ook zijn weerslag op school. Corona in gezinnen, kinderne 

positief getest. Ook onze collega's maken dit zelf mee. Laten we hopen dat we corona snel 

achter ons kunnen laten.  

Gelukkig houden we op school met elkaar de moed erin en maken we van elke dag weer 

een feestje! 

 

Welkom bij ons op school:  

River Lin, Scottie, Noor, Pedro 

 

 
 

Broertjes en zusjes inschrijven  
Binnenkort gaan we kijken naar het aantal groepen dat we in 2022/2023 kunnen gaan 
maken. Voor ons is het heel belangrijk dat we weten hoeveel kinderen we ongeveer kunnen 
verwachten in het komende schooljaar. We willen u dan ook vragen om de kinderen die vóór 
1 juli 2021 vier jaar worden in te schrijven. 
 

 

Carnaval: 
Passend bij de nieuwe maatregelen die er zijn hopen we Carnaval te 
kunnen vieren op de ochtend van 18 februari. We houden u hiervan 
op de hoogte. 
 

Groep thuisonderwijs 
De afgelopen tijd hebben we verschillende groepen thuisonderwijs 
gevolgd. Soms omdat de groep, volgens de toen gelden maatregelen, in quarantaine 
moesten, of door afwezigheid van de leerkracht.  Zoals u in het nieuws kunt volgen is er een 
dringend tekort aan leerkrachten. En zeker in deze tijd van corona. Maar naast corona 
worden mensen ook ‘gewoon’ ziek, spelen er zaken in de privésfeer waardoor zij niet kunnen 
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werken, enz. Met het leerkrachtentekort doen wij er als team alles aan om de kinderen zo 
lang mogelijk naar school te laten gaan.  

- We zetten vervangers in (maar deze zijn er eigenlijk niet) 
- Collega's werken extra 

- Mensen zonder groep, zoals directie, intern begeleider en ondersteunend personeel 
gaan voor de groep 

 

We zijn blij met alle leerkrachten die aan de Regenboog verbonden zijn om de groepen zo 
goed als mogelijk te bemannen. Helaas kunnen we in deze coronatijd geen groep verdelen 
over andere groepen. 
Als al het bovenstaande niet mogelijk is heeft een groep geen leerkracht en gaan we over op 
thuisonderwijs.   
 

Dit probleem speelt niet alleen op de Regenboog, niet alleen binnen Saks. Alle scholen en 
besturen lopen hier tegenaan.  
 

Heeft u een onderwijsbevoegdheid? 
Aansluitend op bovenstaand stuk zijn wij blij met alle hulp die we kunnen krijgen. Vandaar 
deze oproep: Heeft u een onderwijsbevoegdheid en zou u ons uit de brand willen 
helpen? Neem contact met ons op! Of heeft u gene bevoegdheid, maar vindt u het wel leuk 
om een groepje kinderen op te vangen? Laat het ons weten! 
 
Schoolfruit 

Vanuit het Eu schoolfruitprogramma krijgt de school, 
gedurende dit schooljaar, iedere week een groente- en 
fruitlevering die we verspreid over 3 schooldagen, woensdag, 
donderdag en vrijdag, uitdelen aan de kinderen. Op deze 
dagen hoeven de kinderen dan geen tussendoortje van huis 
mee te nemen. En de eerste weken zijn goed bevallen met het 
schoolfruit (en groente). Watermeloen, appeltjes, tomaat en 
selderij zijn voorbijgekomen.  Dankzij een vast groepje ouders 
die het fruit snijden kunnen de kinderen heerlijk proeven. 
 

Vergadering medezeggenschapsraad de Regenboog, 24 

januari 2022.  

Bij deze en samenvatting van wat er besproken is: 

We hebben gesproken over verbeterpunten in de communicatie vanuit school. School 

streeft ernaar ouders zo vroeg mogelijk te informeren. Waarbij opgemerkt moet worden dat 

school ook steeds moet anticiperen op de continu veranderende maatregelen en 

omstandigheden.  

De nieuwe interne contactpersoon van de Regenboog is nu Edith Rooker (leerkracht groep 

5b). Zij vervangt Claudia Rijs. Edith kan u in contact brengen met de vertrouwenspersoon.  

  

Vervanging van leerkrachten is een blijvend probleem. Er wordt Saks breed gezocht naar 

oplossingen onder andere met zij-instromers en door eerder naar de formatie voor het 

volgende jaar te kijken.  

Ook hebben we gekeken naar het vakantierooster voor volgend schooljaar.  

De volgende vergadering is op donderdagavond 24 maart. Mocht  punten hebben die u 

graag besproken wilt hebben, stuur dan een mail naar mr.regenboogmdl@saks.nl 
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Chromebooks 
De afgelopen weken hebben alle groepen 3 t/m 8 chromebooks gekregen om het leren en 
ontwikkelen te ondersteunen. Zeker in een tijd waarin we ook thuiswerken, leren kinderen al 
om te gaan met teams, digitaal je werk ophalen en inleveren, contact zoeken met de 
leerkracht of klasgenoten, samen in een documenten werken, enz. Ook de nieuwe Dia-
toetsen kunnen nu met gemak afgenomen worden. Weer een mooie stap in de digitale 
wereld! 
 
Nieuw meubilair 
 

En ook het meubilair is in bijna alle groepen vernieuwd. Met een 
standaard basis hebben alle leerkrachten de wensen van henzelf, 
passend bij de leeftijdsgroep, de samenstelling van tafels, stoelen 
en kasten uitgekozen. Sta-tafels, hoge krukken, ronde 
groepstafels, instructietafels, ‘treinsets, chomebookkasten en 
ander meubilair geeft de klas weer een moderne uitstaling! 
 

Speelplaats 
Wat zijn de kinderen blij met de nieuwe schommel en de 
voetbalkooi die in de kerstvakantie geplaatst zijn. Volgens een 
schema kunnen  
alle groepen daar tijdens het buitenspelen gebruik van maken. 

 

                                 
 
 

Muziek! 

Hoi! Wij zijn het team achter Music4u, dit is een organisatie binnen het Trompetterkorps 

Alkmaar. Wij bieden een cursus aan waarin je 26 weken lang kennis maakt met muziek. 

Deze gratis lessen zijn speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Je zult eerst les krijgen in de 

basistechnieken van muziek. Tijdens die lessen is er altijd ruimte voor een grapje en een 

spelletje, het is belangrijk dat het gezellig is natuurlijk. Na 13 weken basistechnieken mag je 

een instrument uitkiezen. Tijdens de tweede 13 weken begin je te leren om dit instrument te 

bespelen 

Denk jij nu, ‘wat leuk ik wil meedoen’? Dat kan! Opgeven kan via: E-mail: 

music4u@trompetterkorpsalkmaar.nl De website: https://music-4u.nl/ 
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Mucial Grease. 
Kom je meedoen aan de GREASE Musicaldag in februari? Kijk voor meer informatie en 

aanmelden in de bijlage.   
 

                                                                                        

 
 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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