Nieuwsboog 23 - 26 juni 2020

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Achter de schermen zijn we druk bezig met de
afronding van dit schooljaar en de voorbereiding van het komende schooljaar. In deze Nieuwsboog is
er aandacht voor de activiteiten die de komende weken nog op het programma staan. Onderaan treft
u weer de kalender aan, zodat u een overzicht heeft.
Met vriendelijke groeten,
Het team van De Regenboog

Peiling - Deze week heeft u via de mail een peiling ontvangen over het onderwijs op afstand en het
50/50-onderwijs. We zouden het enorm op prijs stellen als u deze peiling invult, zodat de resultaten
representatief zijn en wij ze kunnen gebruiken voor ons jaarverslag en bij een eventuele nieuwe
situatie. De peiling is in te vullen tot en met 30 juni.
Bericht van de gemeente - Premier Mark Rutte riep onlangs alle jongeren op om ideeën te spuien
over de 1,5 meter samenleving. Hij wil met jongeren in gesprek over hoe we om moeten gaan met
Corona. Ook de gemeente is benieuwd naar deze ideeën. Ze verzamelen input van jongeren en
sturen die namens hen richting het kabinet in juli dit jaar. Hiervoor kunnen de kinderen een enquête
invullen via de volgende link: h
 ttps://nl.surveymonkey.com/r/hebjijeengoedidee.
Ook wil de gemeente graag met de kinderen in gesprek: Op woensdag 8 juli om 14.00 uur houden ze
een online meeting met wethouder Chantal Broekhuis en Hans Waaldijk. Het duurt een klein uur. Als
uw kind(eren) wil(len) deelnemen aan het gesprek, is opgeven voor 30 juni verplicht. Dit kan per
mail naar secretariaat@Heuvelrug.nl.
Intekenen rapportgesprekken - De rapportgesprekken vinden plaats op dinsdag 7 en donderdag
9 juli. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om de gesprekken op het plein te laten
plaatsvinden, maar dit is niet op een goede manier te realiseren. De gesprekken zullen daarom
plaatsvinden via videobellen. Hoe dit precies geregeld zal worden, hoort u nog van ons. Het
inschrijven van de gesprekken vindt op de normale manier plaats. U kunt zich intekenen vanaf
maandag 29 juni om 15.00 uur. Als u meerdere kinderen op school heeft, plan de gesprekken dan
met wat tijd er tussen.
Rapporten - Op maandag 6 juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun tweede rapport van dit
schooljaar. De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport tijdens de afscheidsavond.
Doorschuifmoment - Op donderdag 16 juli gaan alle kinderen al even naar hun nieuwe groep en
maken ze kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Dit ‘doorschuifmoment’ vindt onder schooltijd
plaats. Ook de kinderen die volgend jaar nieuw bij ons op school komen zijn uitgenodigd voor dit
moment, zij zullen de hele dag op school meelopen.

Geef(t) je toekomst kleur!

Kalender
6 juli

Rapporten groep 1 t/m 7 gaan mee naar huis

7 en 9 juli

Rapportgesprekken (verdere informatie volgt)

14 juli

Feestavond/afscheidsavond groep 8

15 juli

Uitzwaaimoment groep 8 op het plein door de leerlingen groep 1 t/m 7

16 juli

Doorschuifmoment groep 1 t/m 7 naar hun nieuwe leerkracht 12.30 uur - 13.30 uur

17 juli

Laatste schooldag 2019-2020, a
 lle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
We zien de kinderen weer op school op maandag 31 augustus.

Geef(t) je toekomst kleur!

