
 
 

 

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

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
Donderdag 22 december: Kerstviering 
Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie  
Week van 16 januari: Samenwerkkwartieren 
 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Wat gaat de tijd toch snel! Na een mooi verlichte november en decembermaand staat 

de kerstvakantie voor de deur, waarbij we 2022 afsluiten. We kunnen terugkijken op 

een prachtige kerstviering, met medewerking van ouders! We hopen dat iedereen in 

de vakantie kan genieten van het gezin, familie en vrienden. Op 9 januari 2023 zien 

we iedereen weer fris en fruitig op school om aan de volgende periode te beginnen.   

Welkom bij ons op school in november:  

Casper, Linde en Selma. 
 
 

 

Juf Marian 

Het verlof van juf Marian zit er bijna op. Na de kerstvakantie zal zij er weer zijn. Juf 

Marian gaat dit schooljaar ondersteuning bieden aan kinderen/ groepen die dat nodig 

hebben.  

 

Juf Sylvia 

Na de kerstvakantie zal juf Sylvia een nieuwe uitdaging aangaan bij de Kardinaal de 

Jong school. Ze is aangesteld als tijdelijke schoolleider daar de huidige schoolleider 

per januari stopt. We wensen haar veel succes!  

 

Juf Sarina 

Morgen is voor juf Sarina voorlopig de laatste werkdag, ze gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof na de kerstvakantie. 

 

Nieuwe taal-spellingmethode 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het onderzoek naar een nieuwe taal-

spellingmethode. Onze huidige methode passen niet geheel meer bij het onderwijs 

van nu. Dat betekent dat leerkrachten de methode zelf aanpassen. Een nieuwe 
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methode aanschaffen doe je niet zomaar. Waar willen we dat de methode aan 

voldoet, past het bij hoe wij als school naar ontwikkeling van kinderen kijken, enz. 

We hopen in het voorjaar een besluit kunnen nemen en dan volgend schooljaar met 

iets nieuws te kunnen starten.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Vorig schooljaar heeft een deel van u het tevredenheidsonderzoek ingevuld, net 

zoals onze collega’s en de kinderen van groep 5 t/m 8. Juf Charlotte heeft de 

hoofdpunten met de leerlingenraad en een afvaardiging van het team besproken. 

Ook zijn we met een klein groepje ouders in gesprek gegaan. De uitkomsten van 

deze gesprekken vindt u in de bijlage.  

 
 

 

Samenwerkkwartier 

In de week van 16 januari nodigen we u weer uit om in de klas mee te kijken en mee 

te doen. In de bijlage vindt u het rooster waarin vermeld staat op welke dag u kunt 

komen. 

 

Buitenspeelactiviteiten 

Na de kerstvakantie hebben we elke maandag voor een periode van 8 weken een 

buitenspeeltrainer van Alkmaar Sport op het plein: meester Jesper! Onder schooltijd 

biedt hij verschillende spellen en spelmateriaal aan. Het spelmateriaal mogen we als 

school houden, zodat de kinderen daar zelf ook mee aan de slag kunnen. Na 

schooltijd, op maandagmiddag, is meester Jesper er ook nog. Kinderen van de BSO, 

maar ook andere kinderen van school, kunnen dan met hem een spel spelen! 

 

Bericht vanuit de MR 

Tijdens de laatste MR vergadering is een afvaardiging van de GMR langs geweest 

om te vertellen waar zij mee bezig zijn.  Omdat Saks meerdere scholen heeft, is er 

naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt alle Saks scholen. Net als de 

MR bestaat de GMR uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.   

Na de herfstvakantie is er op school een geplande ontruiming geweest. De MR houdt 

toezicht op de actiepunten die daaruit voortgekomen zijn.   

Een afvaardiging van de MR heeft met de directie de begroting doorgesproken en 

akkoord bevonden. 

Bericht vanuit de Ouderraad 

De Ouderraad is samen met school de afgelopen periode druk bezig geweest met 

Sint en Kerst. Voor Sinterklaas was voor alle kinderen een schoencadeautje 



 
 

geregeld. En de Sint kwam natuurlijk langs op school. De hogere klassen hadden 

super mooie surprises gemaakt en we vierden samen feest. 

Kerst kan vandaag (eindelijk) weer als vanouds gevierd worden met een kerstdiner 

op school en een kerstviering in de kerk. Voor de ouders staat er wat lekkers klaar in 

de gymzaal. Voorafgaand aan de kerstviering zijn er al kerststukjes gemaakt en 

waxinelichthoudertjes versierd. Dit met limonade en kerstkransjes voor de kinderen 

erbij. Wij bedanken Robin de Goede van Albert Heijn Oudorp voor de gulle donatie 

die ons kerstfeest net dat beetje extra geeft! 

Ook in het nieuwe jaar staan er weer veel dingen op het programma. De Ouderraad 

is recent flink uitgebreid, maar wil jij ook nog meedoen? Of kun je af en toe 

meehelpen rondom een feestdag? Aanmelden kan via orderegenboog@hotmail.com. 

Wij wensen iedereen een fijne kerst en gelukkig en gezond nieuwjaar, 

Groet, Ouderraad Regenboog 

 

Invallers gezocht! 

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

zou willen invallen? Neem dan contact met ons op via regenboog-m@saks.nl 

 

Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders! 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat 
klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) in heel 
Noord-Holland-Noord.  
In de bijlage stellen zij zich graag aan u voor en laten zij weten wat ze voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers kunnen betekenen.  
 

 

 

  
                                                                                        

 
 

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