Nieuwsbrief 10 CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de tiende nieuwsbrief van CBS De Regenboog! 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!
Social Schools 3.0
Het is zover! Dit is de laatste
nieuwsbrief die u via Digiduif
ontvangt. Vanaf aanstaande
maandag 4 februari gaan wij
over op Social Schools!
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!

Heeft u de app al gedownload? Zoek “Social Schools 3.0” in de appstore of Google
play. Uw Digiduifaccount wordt automatisch overgezet naar de omgeving van Social
Schools.
In samenwerking met Social Schools doen wij er alles aan om de overgang zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Eventueel fouten en/of storingen zullen in de week na
invoering zo snel mogelijk worden opgelost. Tevens staat de supportdesk van Social
Schools voor u klaar om allerlei vragen te beantwoorden. U kunt hen bereiken via de
website van Social Schools. U kunt natuurlijk ook even langslopen bij de leerkracht.
Met Social Schools hebben wij een compleet en veilig communicatieplatform voor school,
ouders en kinderen waarmee wij u op de hoogte kunnen houden van alles rondom
school. En u eenvoudig kunt communiceren met de leerkracht.
Staking 15 maart?
Zoals u wellicht op het nieuws heeft gehoord, is er een staking in het onderwijs
aangekondigd voor vrijdag 15 maart. Niet alle onderwijsbonden ondersteunen deze
staking. Het is daarom nog onduidelijk welke impact deze staking zal hebben voor onze
school. Het staat alle leerkrachten vrij om deel te nemen aan een landelijke staking.
Zodra wij hierover meer informatie hebben zullen wij dit met u delen.
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“De Nationale Pannenkoekendag” verplaatst
Vanwege de landelijke staking op 15 maart heeft de organisatie
van “De Nationale Pannenkoekendag” besloten deze dag te
verplaatsen naar 22 maart. Dit komt voor onze school ook beter
uit aangezien groep 7/8 op 15 maart op kamp is. Wij hebben
daarom besloten hierin mee te gaan en “De Nationale
Pannenkoekendag” te verplaatsen naar vrijdag 22 maart.
Studiedag 6 november kinderen vrij
Ook leerkrachten moeten blijven studeren. Daarom organiseren wij aankomende
woensdag 6 februari een studiedag. Deze studiedag is in de schoolkalender opgenomen.
Alle kinderen van CBS De Regenboog zijn die dag vrij.
Tijdens deze studiedag zullen wij het hebben over de gemaakte CITO toetsen van
afgelopen periode. We bekijken de data en stellen nieuwe doelen op voor het komende
half jaar. Tevens zullen wij met elkaar verder gaan met SWPBS (Schoolwide Positive
Behaviour Support).
Kampgeld betalen
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 3 t/m 8 weer op kamp. De leerkrachten zijn al
volop bezig met de voorbereidingen en het bedenken van een thema. De organisatie van
kamp is altijd weer een drukke bezigheid. Ook moeten er vooraf al veel kosten worden
gemaakt zoals de betaling van het busvervoer en het kamphuis. Wij willen u daarom
vriendelijk vragen tijdig het kampgeld over te maken. Hiervoor heeft u eerder een
e-mail gekregen. Zo kunnen wij de openstaande rekeningen voldoen en voorkomen
Belangrijke data
Start Social Schools
Studiedag alle kinderen vrijdag
Valentijnsdag
Rapport mee naar huis
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

4 februari
6 februari
14 februari
15 februari

