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Nieuwsbrief
Februari 2022
Meidoornlaan 13
1829 EA Oudorp
regenboog-m@saks.nl
Tel: 072-5123712

Agenda
18 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie (vakantie start 18 feb. om 12 uur.)
21 maart t/m 11 april: oudergesprekken

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Welkom bij ons op school:
Sola, Abby Noud, Finn, Liam, Livia en Noah.

Carnaval:
Aanstaande vrijdag vieren we in de ochtend carnaval. Alle kinderen
mogen verkleed naar school komen. We starten met een online
activiteit, ieder vanuit de eigen groep. Daarna maken de kinderen met
hun eigen leerkracht er een gezellige ochtend van. Om 12 uur gaan de
kinderen naar huis en start de voorjaarsvakantie!
Reacties op ‘Heeft u een onderwijsbevoegdheid?
Wat fijn dat 5 ouders zich gemeld hebben om ons uit de brand te helpen als er geen
leerkracht beschikbaar is! En dat helpen is natuurlijk geen vrijwilligerswerk, daar staat salaris
tegenover.
Dus heeft u zich nog niet bij ons aangemeld, maar kunt u ons wel (betaald) helpen? Laat het
ons weten!

Versoepelde maatregelen Corona
Wat een goed nieuws hebben we bij de persconferentie van afgelopen dinsdag gehoord!
Onder andere de mondkapjes bijna overal weg, quarantainetijd verkort en geen 1,5 meter
afstand houden. In de 2e week van de vakantie laten we u weten hoe we met deze
verruimingen van maatregelen omgaan.
Studiedag
In de 2e week van de voorjaarsvakantie heeft het team van de Regenboog een studiedag.
We kijken op deze dag naar ons onderwijs. Hoe doen we het? Wat vinden we daarvan?
Waar zijn we trots op? Waar willen we verandering/ verbetering in aanbrengen? Enz. Fijn om
met het hele team weer over de echte inhoud van onderwijs te kunnen praten!
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Verbouwing

In de vakantie vindt er een verbouwing plaats bij de groepen 12a en 1-2b. Tussen deze lokalen wordt een groot gat gemaakt, waar later een mooie
schuifdeur in komt. En ook in de muur van groep 1-2b naar de gang komt een schuifdeur.
Op deze manier kunnen de kinderen nog meer samen spelen en de leerkrachten nog meer
samenwerken.
Groen!
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de nieuwe speeltoestellen op het plein. De
volgende stap die we zetten is het plein groener maken. Wie weet ziet u daar na de vakantie
al wat van!
Flexgroep
Kinderen die verrijking nodig hebben kunnen geplaatst worden in de Flexgroep. Dit is een
voorziening waarin kinderen 1x per week, onder begeleiding van een leerkracht, tijdelijk
worden geholpen bij het aanleren en het ontwikkelen van executieve functies. Dit zijn
vaardigheden die nodig zijn om (uitdagende) taken te organiseren en uit te voeren. Ook
kijken we individueel naar wat dit kind, op dit moment, nodig heeft om tot ontwikkeling te
komen en voeren dat, waar dat kan, uit. Juf Stéphanie heeft de Flexgroep overgenomen van
juf Katrien. De groep zou na de voorjaarsvakantie weer van start gaan. Door het
lerarentekort en de afwezige collega's, onder andere door corona, heeft juf Stéphnie extra
voor de groep gestaan. Daardoor heeft zij de voorbereidingen voor de Flexgroep nog niet
kunnen doen. We hopen dat zij dit na de voorjaarsvakantie wel kan oppakken en de
Flexgroep over een paar weken weer van start kan gaan. Mocht uw kind hiervoor in
aanmerking komen, hoort u dit van de leerkracht van uw kind.
Gelukkig zijn er buiten de Flexgroep ook mogelijkheden, bijvoorbeeld door ‘levelwerk’, om in
de groep aandacht te besteden aan verrijking.
Sporten
Beste ouders,
In september hebben alle leerlingen een boekje mee naar huis gekregen met daarin veel
keuze aan proeflessen bij Alkmaarse sportaanbieders. We zijn blij dat veel kinderen daar
gebruik van hebben gemaakt. Inmiddels zijn er weer veel nieuwe sporten toegevoegd aan
het aanbod, wat Alkmaar Sport even extra onder uw aandacht wil brengen.
Uw kind kan zich voor het aanbod en de proeflessen aanmelden via www.alkmaaractief.nl.
De lessen starten na de voorjaarsvakantie, maar er staan ook leuke activiteiten voor ín de
vakantie op deze site.
Hartelijk dank voor uw medewerking en ik wens u een fijne voorjaarsvakantie toe!
Met sportieve groet, Rianne de Groot
Alkmaar Sport N.V. & Holland Sport B.V.
Teamleider Sportstimulering
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Fijne voorjaarsvakantie!

MR:

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

