Nieuwsbrief 9. CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de negende nieuwsbrief van CBS De Regenboog, de eerste van 2019! U krijgt
deze nieuwsbrief twee wekelijks. Op deze wijze houden wij u op de hoogte van
allerhande belangrijke informatie over de school.
Wij wensen u veel leesplezier!
Start van het schooljaar.
Op 7 januari zijn we weer gestart! Het is fijn om iedereen na de
vakantie weer te zien en de leuke verhalen te horen van kerst en
oud & Nieuw. Samen vierden we de start op het schoolplein en bij
binnenkomst kreeg iedere leerling een mandarijn om het
schooljaar “fris en fruitig” te kunnen beginnen! In de groepen
waren er bubbels en is er geproost op een mooi 2019!

Start Cito M toetsen:
Deze week zijn de midden toetsen gestart. Alle leerlingen doen goed
hun best op de resultaten! De toetsen zijn soms spannend en niet altijd
makkelijk. Het is daarom ook erg belangrijk dat iedereen goed
uitgeslapen is. Wilt u helpen door uw kind op tijd naar bed te laten
gaan en te vertellen hoe belangrijk dit is voor de toets?

Bericht van de buren over parkeren en rommel in de tuin:
We hebben van meerdere buurtbewoners begrepen dat er,
tijdens het halen en brengen van de kinderen, mensen zijn die
hun auto parkeren op hun oprit. Ook wordt er vaak voor of
achter de school op de stoep geparkeerd. Wij willen u nogmaals
nadrukkelijk vragen om dit niet te doen! Parkeren kan in de
parkeervakken. Er is door de gemeente gekeken op onze haalen brenguren en er zijn aan de Delftweg én op het Oranje Plein
voldoende lege plekken om de auto tijdelijk neer te zetten.
Daarnaast horen we dat onze buren vaak veel rommel van
school in hun tuin krijgen. Tekeningen, huiswerk, pakjes drinken
of koekverpakkingen. We snappen dat dit erg vervelend is. Wilt u
hier extra op letten?

Start instroomgroep:
Vorige week zijn de eerste leerlingen gestart in de instroomgroep. Aan het eind van deze
maand zullen tien leerlingen in de instroomgroep zitten en de verwachting is dat aan het
eind van het schooljaar minimaal 22 leerlingen in deze groep zitten.
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Nationaal voorleesontbijt
Volgende week woensdag 23 januari starten de nationale voorleesdagen en poëzieweek.
Voor de opening van deze week doen wij mee met het nationaal voorleesontbijt.
Gezellig met je klasgenoten in pyjama in de klas ontbijten tijdens
het voorlezen. Dat is toch superleuk!
Om tijdens de ochtend gezellig met elkaar te ontbijten mogen de
kinderen deze dag hun ontbijt mee naar school nemen en in pyjama
naar school komen. Tijdens dit ontbijt wordt er dan voorgelezen door de juf/meester of
misschien wel een opa of oma.
Gedurende de week zullen er allerlei activiteiten in de klas worden uitgevoerd rondom
poëzie en voorlezen.
Social Schools
Het is bijna zover! Over ongeveer twee weken, om precies te zijn op maandag 4 februari
wordt Digiduif overgezet naar Social Schools. Vanaf die dag is Digiduif niet meer te
gebruiken. Uw Digiduifaccount wordt automatisch overgezet naar de omgeving van Social
Schools. Download alvast de app; zoek “Social Schools 3.0” in de appstore of
Google play.
Social Schools is de nieuwe schoolapp waarmee wij u op de hoogte houden van:







Inhoudelijke en leuke updates uit de klas en van school.
Persoonlijke berichten van de leerkracht.
Agendapunten
Oudergesprekken
Absentiemeldingen
En meer!

De leerkrachten hebben afgelopen donderdag een training gehad over de werking van dit
nieuwe systeem. De komende twee weken gebruiken we om het nieuwe Social Schools een
beetje te leren kennen en in te richten.
Wacht niet af en download nu alvast de app! Op 1 februari ontvangt u de laatste
nieuwsbrief van school nog via Digiduif. Daarna ontvangt u een uitnodiging van Social
Schools.
Nieuw gezicht groep 3
Deze week is op dinsdag en woensdag juf Ericka van Horssen-Granviel gestart in groep 3.
Op maandag zal zij de groep les geven en op dinsdag en woensdag staat ze naast juf
Carla.
Op deze wijze krijgt de groep naast een juf op maandag ook extra ondersteuning.
Daarnaast leert juf Ericka op de dagen dat ze met juf Carla samen in de groep staat veel
van haar uitgebreide ervaring. We zijn blij dat ze is gestart en heten haar van harte
welkom.
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Belangrijke data
Nationaal voorleesontbijt
Start nationale voorleesdagen
Einde nationale voorleesdagen
In gebruik name Social Schools
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

23 januari
23 januari
1 februari
4 februari

