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

Agenda
21 maart t/m 11 april: Oudergesprekken
1 april: Studiedag, kinderen zijn vrij
11 t/m 14 april: Samenwerkkwartieren.
15 april: goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
18 april: Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij
25 april t/m 6 mei: Meivakantie

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Welkom bij ons op school:
Indy, Sem, Puck, Maya, nog een Sem, en Jonah.

Bent u tevreden?
In het kader van het tevredenheidsonderzoek De Regenboog vragen we u online een
vragenlijst in te vullen. Daarmee helpt u ons zichtbaar te maken waar we sterk in zijn, waar
u tevreden over bent en waar verbeterpunten liggen. We hopen dat veel ouders de
vragenlijst invullen, dan krijgen we een zo helder mogelijk beeld. Alvast bedankt!
In de bijlage vindt u verdere informatie over waar u de vragenlijst kunt vinden en hoe het
invullen gaat.
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 en alle medewerkers van De Regenboog vullen op
school een voor hen passende vragenlijst in.

l
Zingen voor Oekraïne.
Vandaag hebben we met alle kinderen van de Regenboog stil gestaan bij wat de kinderen in
en uit de Oekraïne meemaken in deze periode. En we hebben gedacht aan andere kinderen
in oorlogsgebieden of waar de democratie niet zo normaal is als bij ons. Dat hebben we
gedaan door het zingen van het lied ‘Wij staan hier sterk', met zijn allen op het plein. Fijn om
te zien dat vele ouders en andere betrokkenen hierbij waren. Op het plein stonden
donatiedozen waar velen iets in gedaan hebben. Maandag gaan de kinderen van groep 8b
de opbrengst tellen. We zullen u laten weten hoeveel geld we namens u overmaken aan giro
555. Alvast bedankt voor uw belangstelling en de donatie.
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Het plein
Na de nieuwe speeltoestellen en het groen is er ook een nieuw blauw hek gekomen om de
fietsenstalling voor de leerkrachten. Op deze manier staan de fietsen veilig en kan er op het
plein lekker gespeeld worden!
Verbouwing
In de voorjaarsvakantie zijn er tussen de 2 groepen 1-2 en tussen de gang en 1-2b grote
gaten in de muur gemaakt. Dat is nu tijdelijk dichtgemaakt met grote triplexplaten. Zodra de
kozijnen en schuifdeuren klaar zijn worden deze erin gezet. We verwachten dat dit in de
meivakantie gaat plaatsvinden. We houden u op de hoogte!
Even voorstellen!
Vanaf de voorjaarsvakantie is juf Felicia de Jager bij ons werkzaam in
groep 6-7. Juf Felicia werkt de komende periode op donderdag en
vrijdag. Juf Sylvia, die op maandag t/m woensdag werkt, gaat na de
meivakantie met zwangerschapsverlof. En dan zal juf Felicia 4 dagen in
groep 6-7 werken. (We zijn druk bezig om ook de 5e dag in deze groep
gevuld te krijgen, daar weten we binnenkort meer over.) We zijn heel
blij met juf Felicia en wensen haar veel plezier op de Regenboog, in
groep 6-7!
Juf Yvonne Kager is 2 weken geleden gestart in groep 1c op maandag
en dinsdag, naast juf Soesie die er op woensdag t/m vrijdag is. Na
ongeveer 36 jaar voor de klas gestaan te hebben had juf Yvonne het
onderwijs verlaten. Maar vanaf Bonaire zag ze de vacaturen voor groep
1c. Toen kon zij de verleiding niet weerstaan en heeft gereageerd. We
zijn heel blij dat ze dat gedaan heeft! Ook juf Yvonne wensen we veel
plezier op de Regenboog, in groep 1c!
Onrustige tijden
We zijn van de coronamaatregelen af (m.u.v. de basisregels), en dat is fijn! Helaas zijn we
nog niet van corona zelf af. De afgelopen tijd is het in verschillende groepen erg onrustig
geweest. Naast de gebruikelijke afwezigheid van leerkrachten deed corona nog een extra
duit in het zakje. Soms konden we een invalleerkracht vinden. Soms helaas ook niet. We
proberen u daar altijd op tijd van op de hoogte te brengen. In de drukte van de dag kan dat
een keer misgegaan zijn, excuses daarvoor.
We zijn dankbaar dat een aantal ouders hebben aangegeven dat zij in geval van nood graag
bij ons willen invallen. Dit zijn ouders met een onderwijsbevoegdheid en worden hier ook
netjes voor uitbetaald. Bij sommige ouders leeft het idee dat dit vrijwilligerswerk is. Dat is dus
niet zo, we gaan hier professioneel mee om.
We vragen u nog steeds alert te zijn op klachten bij uw kind(eren) en regelmatig te testen
(groep 6 t/m 8). Op deze manier hopen we de besmettingen in de school van kinderen en
leerkrachten te beperken.

Verlof.
Regelmatig krijgen we het verzoek voor bijzonder schoolverlof binnen. Helaas kunnen we dit
verlof niet altijd goedkeuren. Hieronder vindt u daar extra uitleg over van de
leerplichtambtenaar.
‘Kinderen hebben recht op onderwijs en moeten het rooster van de school volledig volgen.
Soms is er een uitzondering en kunnen ouders vakantieverlof aanvragen bij de directie. De
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regelgeving rondom vakantieverlof staat beschreven in de onderstaande link van de
Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplichtschoolvakanties
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
·
• Familiebezoek in het buitenland;
·
• goedkope tickets in het laagseizoen;
·
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
(vouchers vanwege Corona b.v.);
·
• vakantiespreiding;
·
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
·
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
·
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
·
• kroonjaren;
·
• sabbatical;
·
• wereldreis/verre reis.
Met vriendelijke groet, Ineke van Steenoven
Leerplichtambtenaar
Gemeente Alkmaar’

Op schoolreisje
YES! We gaan op schoolreisje! Na twee jaar een beetje anders dan
anders hebben we weer een ‘echt’ schoolreisje. Zo’n eentje met
liedjes zingen in de bus en op de terugweg verstoppen... En in de
tussentijd heel veel plezier maken.
Hoewel het nog even duurt willen wij wel alvast graag de data en
tijden met jullie delen.
Groep 1 t/m 3: vrijdag 1 juli van 8.30 uur tot (let op!) 15.00 uur
Groep 4 t/m 7: vrijdag 8 juli van 8.30 uur tot (let op!) 17.00 uur
Waar we heen gaan blijft nog even een verrassing. Maar het beloven fantastische dagen te
worden.
PS. Via de leerkracht/ klassenouder zal binnenkort een oproep komen voor hulpouders.
Namens de werkgroep: Juf Diana en juf Lida,
Daniëlle, Thomas, Lisanne en Mandy (OR)
Bericht van de MR
De MR heeft in november verkiezingen gehouden waar u de uitslag nog van tegoed heeft;
Lisanne Koot heeft deze verkiezing gewonnen. Zij maakt de MR weer compleet.
De MR van de Regenboog bestaat nu uit 4 ouders en 4 leerkracht. Indien u ons wilt bereiken
kunt u ons aanspreken op het plein of via de mail; mr.regenboogmdl@saks.nl
Oudergeleding:
Alvar Stuurman, Elianne Klaver, Sanne de Moel, Lisanne Koot
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Personeelsgeleding:
Atie Berkhout(gr.2/3), Edith Rooker(gr.5), Wouter Harmsen(gr.7), Marian van den
Hoven(gr.3)

Leuke activiteiten!
In de bijlage vindt u informatie over de Wandelvierdaagse en hieronder ziet u een flyer over
muziek!
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MR:

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

