
 
 

 

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

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
24 februari Carnaval leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 
24 februari 12:15 uur- 10 maart Voorjaarsvakantie 
13-17 maart Samenwerkkwartier 
20 t/m 31 maart Ouder-kindgesprekken 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Morgen  vieren we in de ochtend carnaval. De kinderen mogen 

verkleed naar school komen. We starten de dag met polonaise Er 

zijn verschillende activiteiten in en rond de school waaruit de 

kinderen kunnen kiezen. Vanaf 12:15 zijn de kinderen vrij. Wij 

wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie. 

 

Team de Regenboog. 

Welkom bij ons op school in februari: 

Noor, Rubiën, Nolan 

 
Afscheid van juf Charlotte 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vanaf de zomervakantie heb ik mijn re-integratie voortgezet op de Regenboog. Het 

gaat steeds beter met mij en ik pak naast Karin veel zaken op. De afgelopen tijd heb 

ik op de Regenboog de ontwikkelingen gevolgd en heb ik nagedacht over hoe hier 

een invulling aan te geven. 

Voor mezelf heb ik helder dat ik drie dagen wil werken en iets meer 

ouderschapsverlof in wil zetten. Na de roerige tijd thuis is dit heel duidelijk mijn wens.  

Het werk op de Regenboog vraagt echter meer dan ik in mijn drie dagen zou kunnen 

betekenen. In goed overleg heb ik besloten te stoppen op deze school en een 

doorstart te maken op de St. Adelbertusschool. 

Ik kan daar als schoolleider starten met het invullen van het zwangerschapsverlof 

van juf Maartje, (voor u wellicht een bekende) en begin daar eind maart. 
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De school, het team en de kinderen ga ik missen. Tegelijkertijd voelt de keuze voor 

mezelf en een nieuwe start ook heel goed. 

 

Er komt een vacature voor een nieuwe schoolleider, totdat deze is ingevuld zullen 

Karin en Cisca samen de directie vormen, zoals u de afgelopen tijd ook gewend was.   

Groeten Charlotte Boeijen 

 

 

Juf Sylvia. 

Juf Sylvia is de nieuwe schoolleider van de Kardinaal de Jongschool geworden! Wij 

feliciteren haar met haar nieuwe baan maar gaan haar ook erg missen. 

 

Meester Francisco, nieuwe juf Merel en meester Ivan. 

Meester Francisco kan een dag extra gaan werken bij Playing for succes, waar hij al 

2 dagen werkzaam is. Juf Merel zal hem op maandag in groep 7/8 gaan vervangen 

en deze klas samen met meester Ivan voortzetten. Meester Francisco komt op 

dinsdag in groep 8 te staan en op vrijdag in groep 5. Ook is juf Merel nog 2 dagen op 

school om extra ondersteuning te geven, hier zijn wij heel blij mee. 

 

 

 

 

Afvalscheiding 

Na de voorjaarsvakantie gaan wij op school over op 

afvalscheiding. Wij vinden het als school belangrijk 

ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Op 

woensdag 22 februari zijn de afval coachen van HVC 

op school geweest. De kinderen hebben les gekregen 

over waarom we afval scheiden en hoe we dit goed 

kunnen doen. Ook namen we een kijkje bij de 

vuilnisauto waarbij we ook de een korte les verkeer 

meenamen door aandacht te geven aan de dodehoek samen met de chauffeur. 

 

Samenwerkkwartier 

In de week van 13 t/m 17 maart 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. 

 

Zelfstandige kinderen 

In de coronatijd, toen ouders ons schoolgebouw niet inkwamen zagen we dat ook 

onze jongste leerlingen heel zelfstandig waren. Buiten afscheid nemen, binnen je jas 

en tas opruimen en dan rustig de klas inkomen: ze konden het! Daarom hebben we 

deze afspraak ook na coronatijd behouden. We zien de afgelopen tijd weer meer 

ouders de school mee ingaan om 8.20 uur. We willen u vragen buiten afscheid te 

nemen. Met een uitzondering voor de nieuwe kinderen. De eerste week bent u 

welkom om even mee te lopen.  

 



 
 

De jongste kinderen komen aan het eind van de schooldag met de leerkracht naar 

buiten. Als u achter de witte lijn op uw kind wacht houden wij en de kinderen het 

overzicht. Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

Gezond! De periode van het schoolfruit is voorbij. We 

hebben allemaal genoten van bekende en misschien ook 

onbekende fruitsoorten en groentes. Als gezonde school 

vinden we dat belangrijk en stimuleren we de kinderen nog 

steeds om gezond te eten en water te drinken. Doet u mee 

en geeft u een gezond tussendoortje en lunch mee? 

  

Vakantierooster 

Bij deze vindt u het vakantierooster, inclusief overige vrije dagen, van 2023-2024.  

Vakanties schooljaar 2023-2024 

Start schooljaar Maandag 4 september 2023 

Herfstvakantie: LET OP, meer dan 1 

week 

19 oktober t/m 31 oktober 2023 

Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 16 februari vanaf 12.15 uur t/m 1 maart 

2023 

Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024 

Junivakantie 24 juni t/m 28 juni 2024 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024 

 

Overige vrije dagen schooljaar 2023-2024 

 

9 november 2023 

21 december 2023 kinderen 's middags 

vrij vanaf 12.15. In de avond is de 

kerstviering 

1 april 2024 (2e paasdag) 

2 april 2024 

20 mei 2024(2e pinksterdag) 

19 juli Marge-dag. U hoort later in het 

jaar of dit een vrije dag gaat worden.  

 

Bericht vanuit de MR 

Op 16 januari heeft de MR de eerste vergadering van 2023 plaatsgevonden. Tijdens 

deze vergadering is het vakantierooster 2023-2024 aan de MR voorgelegd en heeft 

zij de schoolleiding hierover geadviseerd. Zodra het rooster definitief is vastgesteld, 

zal het via social schools gedeeld worden. 



 
 

 

Daarnaast is ook de vraag van een ouder besproken om de vergaderdata en agenda 

van tevoren bekend te maken. De vergaderdata komen in social schools te staan en 

de agenda wordt ongeveer twee weken voor de vergadering op de website geplaatst. 

Tijdens de vergaderingen is er altijd een open en gesloten gedeelte. Ouders zijn altijd 

welkom om aan te sluiten bij het open gedeelte. Wilt u aansluiten of een onderwerp 

inbrengen? Stuur dan minimaal drie dagen voor de vergadering een mail naar 

mr.regenboogmdl@saks.nl. 

 

Saks Strategie 

De afgelopen tijd heeft Saks Toekomsttafels georganiseerd, waarbij ouders en 

medewerkers van /Saks samen hebben nagedacht over de toekomst in zijn 

algemeenheid en de toekomst van het onderwijs specifiek. Ook zijn er sessies 

geweest met een afvaardiging van kinderen van alle Saksscholen. Met al deze input 

wordt een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar gemaakt. Voor de ouders die 

hebben bijgedragen aan de Toekomsttafel: Bedankt! 

 

 

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 

In de voorjaarsvakantie organiseren de sportregisseurs van Alkmaar weer veel leuke, 

sportieve, meestal gratis activiteiten! Zie bijlage. 

 

 

 

  
                                                                                        

 
 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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