Nieuwsboog 15 - 5 maart 2021

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
De school is weer in volle gang na de voorjaarsvakantie en we hopen dat iedereen
heerlijk heeft kunnen genieten van het prachtige weer. Inmiddels zijn we in de veertigdagentijd
beland en leven we naar Pasen toe. ‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode in de verhalen die
in de klassen worden verteld. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet. Maar we
horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld
wordt tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.
In deze Nieuwsboog kunt u lezen over een aantal zaken die voor de komende tijd van belang zijn.
Met vriendelijke groeten,
Team De Regenboog

Personele zaken - Op 23 februari zijn meester Marco en zijn vrouw de trotse ouders geworden van
Micha. De komende drie weken heeft meester Marco geboorteverlof om thuis van zijn zoon te
genieten.
Juf Ingrid (groep 1a) is al geruime tijd met ziekteverlof. Haar tijdelijke benoeming liep tot 1 maart jl.
Er is besloten om het contract niet te verlengen. De ambities van de school en van juf Ingrid komen
niet met elkaar overeen. We wensen haar, na haar herstel, succes bij het vinden van een nieuwe
werkkring.
De afgelopen week - Waarom moet de klas van mijn kind een dag thuisblijven als de juf/meester
afwezig is? Waarom wordt er geen vervanger voor de klas gezet als de juf/meester afwezig is? Dat
zijn vragen die wij af en toe horen. De afgelopen week was qua vervangingen nogal hectisch en
ouders uit meerdere groepen hebben via het Ouderportaal hierover bericht ontvangen. Om u een
beeld te geven van de situatie qua vervanging ziet u hieronder een overzicht van de afgelopen week.
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Wij zetten alles op alles om te voorkomen dat groepen thuis moeten blijven, maar op een gegeven
moment zijn de mogelijkheden voor invallers op, zowel intern als extern. Doordat we kinderen niet
mogen verdelen over andere groepen is er meer vervanging nodig. Ook detacheringsbureaus kunnen
de vraag naar vervangers niet meer beantwoorden. Het is belangrijk dat u het Ouderportaal in de
gaten blijft houden, ook ‘s ochtends, zodat u tijdig op de hoogte bent als een klas thuis moet blijven.
Ons streven is dat een groep nooit langer dan één dag thuis blijft. Het kan dus voorkomen dat, bij
langere afwezigheid van een leerkracht, er per toerbeurt een groep thuis moet blijven.

Geef(t) je toekomst kleur!

Bij één dag afwezigheid van een groep gaan wij nog niet over op onderwijs op afstand, omdat dit
organisatorisch niet haalbaar is. Mocht een groep toch voor langere tijd afwezig zijn, dan wordt er wel
overgeschakeld naar onderwijs op afstand.
Rapporten en rapportgesprekken - Inmiddels hebben we intern het tijdspad van de rapporten
en de rapportgesprekken vastgesteld. Achter de schermen zijn de leerkrachten al begonnen met het
schrijven van de rapporten. De komende twee weken maken de kinderen de toetsen van Cito LOVS,
daarna ronden de leerkrachten de rapporten af. Op vrijdag 9 april gaan de rapporten mee met de
kinderen. De rapportgesprekken vinden plaats op woensdag 14 en donderdag 15 april. U ontvangt
begin april een uitnodiging om zich hiervoor in te tekenen.
Studiedag 12 april - In februari stond er een studiedag voor het team gepland, deze is echter
geannuleerd vanwege de situatie in februari. Wij hebben een nieuwe studiedag gepland en wel op
maandag 12 april. Op deze dag zijn a
 lle kinderen vrij!
Inschrijving nieuwe leerlingen - ook broers of zussen! - Als uw zoon of dochter in schooljaar
2021-2022 vier jaar wordt, is het raadzaam om uw kind zo spoedig mogelijk in te schrijven. Dit geldt
ook als u al kinderen op onze school heeft. Om precies te zijn: het gaat om kinderen die tussen 1 juli
2017 en 1 juli 2018 zijn geboren.
Hoe kunt u uw kind inschrijven? Op de website kunt u het aanmeldingsformulier downloaden en
invullen.
U
kunt
ook een mail sturen naar Jeannette van de administratie:
jbrienesse@regenboogamerongen.nl. Dan ontvangt u via uw kind een formulier.
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Bijlagen:
- Blaas maar raak
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