
 
 

 

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

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
1 t/m 10 februari Dia toetsen 
6 februari  groepen 1-2-3-4 naar Theater de Vest overige groepen gaan in april 
24 februari Carnaval leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

  

Welkom bij ons op school in januari: 

Kyano, Lucas, Immanuel, Moira, Lara, Isa, Anna en 

Meghan 

 
 

 

 

Juf Sarina 

Juf Sarina is bevallen van en mooie dochter: Tess! We wensen juf Sarina en haar 

gezin veel geluk! 

 

Schoolvoetbal 

Dit jaar zullen wij meedoen met het schoolvoetbaltoernooi met vijf teams van onze 

school. We spelen op 22 maart op de velden van Kolping boys. Er zijn al een aantal 

fanatieke ouders aangesteld als trainer waarvoor alvast ontzettend bedankt. U bent 

van harte welkom om onze spelers te komen aanmoedigen. 

 

Afvalscheiding 

Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen 

aan een beter milieu. Op school gaan we vanaf 22 

februari over op al ons afval scheiden. Op woensdag 

de 22e zullen we op school 2 afval coaches 

ontvangen van de HVC. De kinderen krijgen 

informatie over het afval scheiden en ook zullen we 

buiten bij de vuilnisauto aandacht besteden aan afval 
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ophalen. We gaan samen voor een beter milieu, dit begint bij ons zelf. 

 

 

 

Toekomstraad 

Op vrijdag 13 januari vulde de historische raadzaal van het Stadhuis in Alkmaar zich 

met dertig leerlingen van de SaKS Toekomstraad, waaronder onze Ruben de Boer 

uit groep 8.  (Charlotte Bootsma zit ook namens de school in de Toekomstraad, maar 

was hier niet bij aanwezig.) Op uitnodiging van Wethouder Onderwijs, Ad Jongenelen 

kregen zij de kans om hun blik op de toekomst van het onderwijs en Alkmaar te 

delen. De Toekomstraad beet zich vast in grote vraagstukken als klimaatverandering, 

duurzaamheid, ongelijkheid, gezondheid en technologische ontwikkelingen. Dit keer 

op de plek waar beslissingen worden genomen die effect hebben op hun eigen 

toekomst. 

Tijd voor een goed gesprek dus, want hoe wil de Toekomstraad Alkmaar later 

besturen en hoe zien zij hun rol hierin?  Het was een mooie ervaring voor de 

leerlingen én ook voor de wethouder! 

 
 

 

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. 

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 

 

Buitenschoolse activiteiten 

 



 
 

Kom gezellig naar de pleinactiviteiten bij het voetbalveld in De Vroonermeer! 

Iedereen van 6 t/m 12 jaar is welkom. Neem je broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes en 

vrienden/vriendinnen mee! 

Denk aan: voetballen, mega-ball, knotshockey en fungames. Het wordt heel leuk! In 

de bijlage vindt u meer informatie. 

 

 

 

 

  
                                                                                        

 
 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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