
 
 

 

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

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
3 oktober: kinderen vrij  
Week van 10 oktober: samenwerkkwartier 
17-21 oktober: herfstvakantie 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

De kop is eraf, de eerste weken zitten erop! Wat fijn om alle kinderen weer te zien. 

En op de informatie-uurtjes en inloopmiddagen bent u als ouders weer op school 

geweest. Van deze 2 momenten heeft u goed gebruik gemaakt, fijn!  

We zitten nu nog in de Gouden weken, waarbij groepsvorming, elkaar (beter) leren 

kennen en samen afspraken maken over hoe het voor iedereen fijn is op school veel, 

aandacht krijgt. Maar natuurlijk zijn we ook al aan het (voorbreidend) lezen, 

(voorbereidend) rekenen, (voorbereidend) schrijven en aan de thema's begonnen. 

Voor de één een bekend verhaal, voor de ander een nieuwe start. We wensen 

iedereen een fijn schooljaar toe!  

 

Welkom bij ons op school in september:  

Lux  

 

Lampionnenoptocht 

De Regenboog doet mee aan de lampionnenoptocht op 7 oktober. Kinderen van 

groep 3 t/m 5 zijn daarvoor uitgenodigd. Andere jaren was de optocht voor de 

kinderen van groep 3 en 5, maar het wordt dit jaar een bijzondere editie.  Vanwege 

Corona hebben de kinderen die nu in groep 5 zitten nooit aan de lampionoptocht 

deel kunnen nemen en daarom zal de optocht dit jaar niet bestaan uit 2000 kinderen 

maar wel uit 3000 kinderen. Een hele uitdaging voor de organisatie, maar het zal een 

fantastisch lampionnenlint worden. Vanwege het enorme aantal deelnemers zal de 

optocht dit jaar vanaf 2 plekken starten. Bij de Grote Kerk zullen de twee groepen 

samen één optocht vormen. De optocht begint om 19.15 uur en eindigt om ongeveer 

20.15 uur. De desbetreffende groepen hebben al specifieke informatie gekregen 

over, onder andere, het startpunt. Het wordt vast een prachtig evenement 

 

Invallers gezocht! 
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Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft één ouder zich gemeld om te komen 

invallen bij nood, daar zijn we blij mee! En nog één of twee extra mensen zou fijn zijn. 

Misschien kent u iemand in uw omgeving met een onderwijsbevoegdheid die bij ons 

zou willen invallen? Neem dan contact met ons op via k.kooij@saks.nl 

 

Leuke activiteiten 

Er zijn weer leuke activiteiten in het Groene hart. Zie bijlage. 

Er is een sport- en spelinstuif in wijkcentrum De Oever. Zie bijlage 

 

  
                                                                                        

 
 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  

mailto:regenboogm@saks.nl
mailto:orderegenboog@hotmail.com
mailto:mr.regenboogmdl@saks.nl

