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Nieuwsbrief  
Start schooljaar 2022-2023 
                                                                                        Meidoornlaan 13 
                                                                                                                           1829 EA Oudorp 
                                                                                                                                                      regenboog-m@saks.nl 

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
29 augustus: 1e schooldag 
12 september: informatie-uurtje groepen 3, 3-4 en 4 
14 september: informatie-uurtje groepen 1-2a, b, c, d 
3 oktober: kinderen vrij  
Week van 10 oktober: samenwerkkwartier 
17-21 oktober: herfstvakantie 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer voldoende is 
uitgerust om het schooljaar te beginnen. Het team van de Regenboog is deze week 
aan de slag gegaan om de school voor te bereiden op de start. Voor sommige 
kinderen is het misschien spannend. Een nieuwe school, een nieuwe groep, een 
nieuwe juf en/of meester. Voor anderen is het een mooi weerzien met vrienden en 
vriendinnen. We wensen iedereen weer een goed jaar toe met mooie ontwikkelingen! 

 

 

Welkom bij ons op school:  

Odin, Danyl, Duuk, Harmoni, Gisairo, Giuseppe, Ties, Finn, 

Aylin, David, Isabel, Sem, Vigo, Sem, Julan, Lenny, Emma, Joe, 

Selaina, Miles, Juna, Arie en Melis, Charlotte en Matthijs. 
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Eerste week 

We hebben eerder aan u doorgegeven dat het afscheid nemen van de kinderen,  

's morgens bij het brengen, buiten gebeurt. Maar we begrijpen ook dat het voor 

sommige kinderen best (weer) even spannend is om naar school te gaan. En u bent 

wellicht nieuwsgierig in welk lokaal uw kind zit. Daarom is iedereen welkom om de 

eerste week zijn/ haar kind naar binnen te brengen. Houdt u er wel rekening mee dat 

we de dag om 8.30 uur met de kinderen willen starten? Na deze week vragen we u 

weer om buiten afscheid te nemen. Houdt u daarbij ruimte bij de ingangen, zodat de 

kinderen rustig naar binnen kunnen gaan? Kinderen die na deze eerste week 4 jaar 

worden mogen ook een week naar binnen gebracht worden.  

 

In de bijlage vindt u de plattegrond van de school, met de lokaalindeling en de 

ingangen die gebruikt worden.  

 

Leuk nieuws! 

Juf Marian is in de vakantie bevallen van zoon Sven! Moeder 

en kind maken het goed. Juf Marian geniet van haar verlof 

en komt na de kerstvakantie weer op school. Zij zal dan 

verschillende groepen gaan ondersteunen.   

 

Bericht van juf Charlotte 

Beste ouders, 

Vanaf volgende week zal ik op de Regenboog verder gaan met re-integreren. Voor 

de zomer werkte ik aan mijn uren opbouw en herstel op een andere plek. Nu mijn 

energie het toelaat ga ik dit traject verderzetten naast juf Karin. Er heeft zich in mijn 

leven veel afgespeeld en op de Regenboog heeft de tijd uiteraard niet stilgestaan. De 

komende tijd zal ik mij verdiepen in wat ik heb gemist, wat er op school nu speelt en 

mijn uren verder gaan uitbreiden.  

Karin heeft de dagelijkse leiding en is voor iedereen het aanspreekpunt. Als hier t.z.t. 

verandering in gaat komen zullen wij u hier tijdig over informeren. Ik ben heel blij dat 

ik de overstap terug naar "mijn eigen school" kan gaan maken. Wellicht dat ik u 

binnenkort tref in of rond de school. Tot ziens.  

Groeten Charlotte Boeijen 

 
(Juf Charlotte is de eigenlijke schoolleider van de Regenboog. Vanwege ziekte is zij een tijd afwezig 

geweest) 

 

Gouden weken! 

De eerste weken van het schooljaar noemen we de gouden weken. De beginweken 

van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 

klas.  In deze weken besteden we veel aandacht aan groepsvorming, elkaar beter 

leren kennen, samen bespreken hoe we ervoor zorgen dat iedereen het fijn heeft in 

de klas, enz.  

Elkaar leren kennen geldt natuurlijk ook voor u en ons! Gelukkig konden we elkaar in 

de laatste periode van vorig schooljaar weer op school ontmoeten. Dit jaar willen we 

ook goed met u opstarten. Dat doen we op verschillende manieren: 



november 2021 
 

1. Zoals in een eerder stukje in deze nieuwsbrief genoemd is bent u de eerste 
week van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen. 

2. Voor de ouders van de groepen 1-2 en 3-4 wordt er een informatie-uurtje in de 
avond georganiseerd.  
Groepen1-2a, b, c, d: woensdag 14 september om 19.30 uur.  

Groepen 3, 3-4, 4: maandag 12 september 19.30 uur. 

We doen dit voor deze ouders omdat zij, in verband met corona, helemaal nog 

 niet, of bijna niet de school in zijn geweest. Verder hebben we in de groepen 

1- 2 en in de groepen 3-4 verschillende nieuwe collega's. Tijdens deze avond 

 krijgt u algemene informatie, kunt u kennismaken met de leerkracht en krijgt u 

 specifieke informatie over de groep van uw kind. Na het informatie-uurtje  

 ontvangt u via Social Schools nog een flyer met meer praktische informatie 

      over dit schooljaar.  

3. Voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 worden er inloopmiddagen 
georganiseerd. Na schooltijd, in de 2 en/of 3 week (vanaf 5 september) van 
het jaar, bent u van harte welkom om met uw kind naar de klas te komen. Uw 
kind vertelt u over hoe het gaat in de klas, hoe het werk eruitziet, enz. En u 
kunt kennis maken met de leerkracht. De leerkracht laat u via Social Schools 
weten op welke middagen de inloop is. Na deze inloopmiddagen ontvangt u 
via Social Schools nog een flyer met meer praktische informatie over dit 
schooljaar. 

4. In de 7e schoolweek (de week van maandag 10 oktober) zijn de 
samenwerkkwartieren, waarin u onder schooltijd wordt uitgenodigd om een 
activiteit in de klas bij te wonen, mee te doen, enz.  

 

Invallers gezocht! 

Vorig schooljaar hebben we tweemaal een oproep in de nieuwsbrief gedaan voor 

invallers. Heeft u, of kent u iemand, met een onderwijsbevoegdheid? En wilt u ons bij 

nood uit de brand helpen? (Natuurlijk is dit geen vrijwilligerswerk, maar wordt u 

hiervoor uitbetaald.) Neem dan contact op met Karin (k.kooij@saks.nl) 

Vorig jaar hebben 5 mensen zich gemeld, super! Helaas kan niet iedereen van dit 

groepje dit schooljaar wederom invallen. Dus extra mensen zou fijn zijn. Alvast 

bedankt! 

 

Schoolfruit- en groente 

Ook dit jaar doen we weer mee met het schoolgroente- en 

fruitprogramma. We krijgen 3 dagen per week fruit en groente 

aangeboden. Dat betekent dat u op deze dagen geen fruitje 

hoeft mee te geven. Via Social Schools hoort u wanneer het 

begint en welke groente/fruit er gegeten gaat worden.  

 

 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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