Nieuwsbrief 8. CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van CBS De Regenboog. Het de bedoeling dat u van
ons deze nieuwsbrief twee wekelijks ontvangt. Op deze wijze houden wij u op de hoogte
van allerhande belangrijke informatie over de school.
Wij wensen u veel leesplezier!
Kerstviering
We kijken terug op een geslaagde
kerstviering in de kerk. Mooie liedjes zijn
er gezongen door de kinderen, een
gedicht is voorgelezen en groep 8 heeft
het kerstverhaal op een film uitgebeeld.
De kerstviering is een moment waarbij we
samen stilstaan bij de geboorte van Jezus.
Ook een moment waarbij we samen als
vrienden een mooie feestdag met
gezelligheid en warmte mogen vieren. Samen zijn is belangrijk. Dit samenzijn hebben wij
ook uitgedragen met onze actie voor Save the Children. Er is een bedrag van maar liefst
€ 1.667,- opgehaald!!
Leerkrachten voor de groep vanaf januari
Gisteren en vorige week hebben we helaas om uiteenlopende redenen afscheid genomen
van een aantal leerkrachten. Meester Robèrt heeft afscheid genomen van groep 7, juf
Angela van groep 5 en meester Mick heeft gedag gezegd in de groepen 3, 6 en de
plusklas. We begrijpen dat dit bij u als ouders vragen oplevert. We willen u graag laten
weten dat we hard hebben gewerkt om er voor te zorgen dat na de kerstvakantie in al
deze groepen weer goede leerkrachten voor de groep staan. Voor de plusklas zijn we nog
zoekende, zodra hier duidelijkheid over is hoort u dit.
Tot en met vandaag hebben we gekeken naar de formatie en hebben geprobeerd om
daarbij de belangen van alle groepen zorgvuldig af te wegen. We zijn blij dat we na de
vakantie kunnen starten met een leerkracht voor alle reguliere groepen.
Hierbij zetten wij de veranderingen voor u op een rij.
-In de instroomgroep zal juf Monique voorlopig op maandag les gaan geven. Op de
dinsdag woensdag donderdag hebben we een nieuwe collega gevonden. Dit is juf
Annemieke Houtman. Zij is jaren werkzaam geweest op de Juliana van Stolbergschool en
gaat, na een uitstapje buiten de stichting, nu met veel plezier bij ons aan de slag. Omdat
er nog een vacature uitstaat heeft zij aangegeven tijdelijk ook op de vrijdag te komen
werken.
-In groep 3 zal juf Lisa Ostaijen op maandag gaan werken, zij komt via de invalpool en
de bedoeling is dat zij blijft tot de vacature van deze dag vervuld is.
Daarnaast hebben we een nieuwe onderwijsassistent, hij heet Sander van der Hoogt en
gaat in groep 3 op de dinsdag ondersteuning bieden.
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In groep 5b is een vacature voor 1 dag. Voorlopig zal Meester Eric deze dag zelf extra
komen werken. We zijn erg blij dat hij dit wil doen.
In groep 6 zal na de voorjaarsvakantie een nieuwe collega starten op de donderdag. Juf
Elles van Leeuwen is een ervaren leerkracht die al 16 jaar voor onze stichting werkt. Op
dit moment werkt zij nog op de Waalse school en na de voorjaarsvakantie zal zij ons
team komen versterken. We zijn erg blij dat juf Suzanne van groep 8 aangeboden heeft
om tot die tijd een dag extra te komen werken in groep 6. Juf Monique zal in deze groep
extra ondersteuning bieden op de dinsdag, donderdag en vrijdag.
In groep 7 is al aangekondigd dat juf Nicole Streefkerk naast meester Menno voor de
groep zal staan. Daarnaast zal Sander van der Hoogt, de nieuwe onderwijsassistent
zorgen voor extra ondersteuning op de maandag en donderdag.
Als team gaan we voor een goede samenwerking en heten de nieuwe collega’s van harte
welkom!! We werken er met elkaar hard aan om het jaar op een goede manier voort te
zetten.
Foute kersttruiendag
Wat was de foute kersttruiendag een enorm succes! En wat was het leuk om te zien dat
er zoveel kinderen hun best hebben gedaan om dit tot een succes te maken. De kinderen
hadden van alles georganiseerd om te verkopen: rommelmarkten met allerlei spullen
maar ook schminken, nagellakken, knutselwerken en allerlei lekkers om te eten. Ook
willen we de ouders bedanken voor hun komst want ook dat was enorm.
Voor Save the Children hebben we dan ook een gigantisch bedrag opgehaald voor
kinderen in nood zodat ook zij bij hun familie kunnen zijn, voldoende voedsel hebben,
zeker zijn van een dak boven hun hoofd en dat ze zich veilig voelen.
De actie heeft €1667,- opgehaald. Een bedrag om trots op te zijn!!
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Inloopochtend
Op donderdag 10 december is er weer een inloopochtend. U bent dan van 08:30 tot
09:15 welkom om in de groep van uw zoon/dochter een kijkje te komen nemen.
Koffiemiddag
Donderdagmiddag 13 december is er een koffiemiddag geweest met als thema: ‘Een
gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen’. Deze middag is zeer positief gelopen met
een hoge opkomst.
Kerstgroet CBS De Regenboog

Kerstgroet Stichting Kind en Onderwijs

Het team van CBS De Regenboog
wenst u en alle kinderen fijne
kerstdagen toe en een gelukkig
nieuwjaar.

Belangrijke data
Leerlingen vrij
Kerstvakantie
Schooldag
Nieuwjaarsgroet op het plein
08:30 - 08:45
Inloopochtend
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

21 december
24 december – 4 januari
7 januari
7 januari
10 januari

