
NIEUWSBRIEF
december 2021

AGENDA

vr 03 december - Sinterklaas op school

wo 22 december - Kerstviering

do 23 december - vrije middag (vanaf 12.30 uur)

vr 24 december - vrije dag

ma 27 december t/m vr 07 januari - kerstvakantie

ma 10 januari - studiedag team (de leerlingen zijn vrij)

Thema Kind Op Maandag
Welkom in Betlehem

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er
staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zoʼn stad kun je
aanwijzen op een landkaart.

Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van
vroeger en nu.

In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar
verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van
Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar
Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze
trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa
van koning David wordt.

Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren. Na zijn
geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schri�geleerden vertellen
dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem
komt iemand die voor de mensen zal zorgen!

We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Ik wens u alvast
een mooie en gezegende kerst!
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Nieuws van de OR
Namens de gehele ouderraad willen wij alle ouders heel
hartelijk bedanken voor het overmaken van de
ouderbijdrage voor het huidige schooljaar.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar het is
wel de enige bijdrage die de ouderraad hee� voor alle
activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden.
Jaarlijks begroot de ouderraad per activiteit een bedrag
en daar proberen we ieder jaar weer een tal van leuke
activiteiten mee te organiseren. Door het hoge percentage
ouderbijdrage dit jaar kunnen we weer alles organiseren
wat op de agenda staat. Denk hierbij bijv. aan het
Sinterklaasfeest, kerstfeest, voorleesontbijt, schoolreisjes,
koningsdag, etc.
Heb jij de ouderbijdrage nog niet betaald? Het kan alsnog via deze betaallink.

Personeelszaken
Plonia afwezig
Plonia Meijboom is op donderdag 25 november jl. geopereerd aan haar oog. De operatie is
goed verlopen, maar het herstel zal langere tijd duren. We schatten op dit moment in dat
Plonia tot aan de kerstvakantie niet op school zal zijn. Gertie Spanjer neemt een deel van de
taken van Plonia over. Zij zal elke dag  op school zijn tussen 08:00 uur en 10:30 uur.

Stand van zaken vacature leerkracht groep 7-8
Er is één belangstellende geweest die nu in een andere sector werkt en een terugkeer naar het
onderwijs overwoog. Zij hee� een dag meegelopen in groep 7-8. Helaas hee� zij laten weten
deze stap nu nog niet te gaan maken. Dat lag overigens niet aan de groep of de school.
Tot aan de kerstvakantie wordt de vacature ingevuld door Linda in samenwerking met onze
derdejaars stagiaire Tirsa. Na de kerstvakantie zou dit eventueel kunnen worden voortgezet
tot er een nieuwe leerkracht is gevonden. Hieronder stelt Tirsa zich voor:

Mijn naam is Tirsa Wiegeraad en dit jaar ben ik derdejaars Pabo studente
aan hogeschool InHolland. Dit schooljaar loop ik stage in groep 7/8 op de
donderdag en val ik in op de vrijdagen. In mijn vrije tijd ben ik graag
buiten om te wandelen of te sporten. Ik kan enorm genieten van
woordzoekers, een goed boek, een leuke voetbalwedstrijd, of een
gezellige tijd met vrienden en familie. Ik kijk uit naar een gezellige en
vooral leerzame tijd op De Regenboog!
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Stand van zaken vacature Intern Begeleider
Voor de vacature Intern Begeleider heb ik de afgelopen maand met twee sollicitanten een
gesprek gevoerd. Een van hen gaat door naar de volgende ronde: een dag meelopen op
school en een tweede gesprek. Wordt vervolgd….
Op dit moment nemen Debbie Timmermans en ik samen de IB-taken waar. Met vragen
rondom leerlingenzorg kun je bij een van ons terecht.

Sinterklaas
Wat is het toch een spannende tijd: schoen
zetten, rommelpiet in school, pietengym en Sint
logeert ook nog eens af en toe op school. De
jongste kinderen brengen regelmatig een bezoek
aan zijn slaapkamer in de voormalig
peuterspeelzaal. Op vrijdag 3 december mogen
de kinderen uit groep 1 t/m 5 bij hem op bezoek.
We gaan er een feestelijke dag van maken!

Kerstviering
Nadat ons plan voor een kerstwandeling niet door kon gaan, waren we overgestapt op plan B:
een kerstviering met alle kinderen in de Hervormde Kerk waar elke groep een bijdrage aan
zou leveren. Vanuit de nieuwste richtlijnen, die op 29 november zijn ingegaan, kunnen we er
echter geen schoolevenement meer van maken en moeten wij helaas overstappen op plan C:
kerstviering in de eigen groep. Ook hier gaan we uiteraard weer iets moois van maken voor de
kinderen. Details volgen.

In het nieuws: Verkeersveiligheid scholen Heinenoord

Op de stoep parkeren, voor het zebrapad of bij
de kiss-and-ride: het levert gevaarlijke
situaties op in de buurt van scholen. De politie
in Heinenoord heeft ouders die deze week hun
kind netjes bij school af hebben gezet
beloond, de kinderen kregen een leuk flesje
bellenblaas. De politie heeft de automobilisten
die zich niet aan de regels hielden de
afgelopen dagen gewaarschuwd. "Vanaf
volgende week gaan we boetes uitdelen.”
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Tot slot
● Vanuit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) ontvingen wij een informatiebrief

over luxeverzuim en verlof. De informatiebrief is toegevoegd als bijlage bij de mail van
deze nieuwsbrief.
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