Nieuwsboog 14 - 19 februari 2021

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en na de afgelopen weken van
online onderwijs en fysiek onderwijs (met sneeuwpret) is iedereen wel toe
aan een weekje uitrusten. Na de vakantie zullen we weer vol energie aan de
slag gaan met alle uitdagingen die op ons pad zullen komen.
In deze Nieuwsboog leest u over een aantal zaken die van belang zijn voor
de weken na de vakantie. Voor nu wensen wij alle kinderen en ouders een
hele fijne vakantie en hopen wij iedereen gezond en wel op maandag 1
maart terug te zien!
Met vriendelijke groeten,
Team De Regenboog
Gymlessen - Na de vakantie gaan de groepen 3 t/m 8 weer één keer per week gymmen in de grote
gymzaal. Na overleg met de GGD weten wij dat dit gezien de richtlijnen verantwoord in te vullen is.
Wel hebben wij aanpassingen in het rooster moeten doen, omdat er maar één groep tegelijkertijd in
de gymzaal mag zijn. Het uitgangspunt is dat de groepen één keer per week gym in de gymzaal
zullen hebben. Tijdens de gymles blijven we rekening houden met de verschillende cohorten. Mede
hierom worden de kleedkamers niet gebruikt en kunnen de kinderen zich dus niet omkleden. Wel
moeten zij hun gewone schoenen wisselen voor hun gymschoenen. We vragen u de kinderen op hun
gymdag kleding aan te trekken waarin zij gemakkelijk kunnen bewegen en gymschoenen in een tas
mee te geven. Ook is het fijn als de kinderen geen sieraden dragen en eventueel een schoon shirt in
hun tas hebben.
De groepen 4, 7 en 8b gymmen op maandag.
De groepen 8a en 3 gymmen op dinsdag.
De groepen 5 en 6 g
 ymmen op donderdag.
Naast de les bewegingsonderwijs in de sporthal streven we ernaar dat er één keer in de week buiten
op het plein extra bewegingsactiviteiten voor een groep plaatsvinden.
Rapporten en rapportgesprekken - In de Nieuwsboog van 5 maart ontvangt u de data waarop de
rapporten met de kinderen mee naar huis gaan en wanneer de rapportgesprekken plaats zullen gaan
vinden. Bij het schrijven van deze Nieuwsboog wordt er nog de laatste hand gelegd aan het tijdspad.
Rapportmappen - Op 15 februari moesten alle rapportmappen weer op school ingeleverd worden.
Heeft u er toch nog één thuis, dan zien we hem na de vakantie graag tegemoet.

Geef(t) je toekomst kleur!

Vermiste schoolboeken - Na de lockdown hebben we geïnventariseerd of alle materialen aanwezig
waren. In sommige groepen, maar ook in ons magazijn, blijken schoolboeken te missen en niet alleen
na deze lockdown. In de afgelopen jaren zijn er soms boeken uitgeleend. We willen iedereen vragen
om thuis goed te kijken of er nog schoolboeken liggen van dit schooljaar of wellicht boeken die u in
eerdere schooljaren mee naar huis heeft gekregen. Wij willen graag alle boeken terug op school
hebben, uiteraard alleen als u deze thuis niet meer in gebruik heeft.
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.
Avondvierdaagse - Afgelopen week ontvingen wij officieel bericht dat de Avondvierdaagse in
Leersum dit jaar niet doorgaat. Vorig jaar waren er een aantal leuke digitale alternatieven, wanneer
we hier weer iets van horen, brengen we u op de hoogte.
Agenda:
Datum

Activiteit

20 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

1 maart

Eerste dag na de voorjaarsvakantie. De deuren openen weer om 8.20 uur

8 maart

Start afname Cito LOVS

Bijlagen:
- Heuvelrugjong.nl
- Vakantietheater.nl
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Tijdens de voorjaarsvakantie worden er voor kinderen, onder andere in Allemanswaard,
workshops georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in
samenwerking met onder andere de Bibliotheek Z-O-U-T.
Een voorjaarsvakantie vol cultuur!
Deze vakantie zijn er verschillende creatieve workshops waar alle kinderen op de Heuvelrug
gratis aan mee kunt doen. De meeste workshops zijn online, sommige workshops zijn in de
jongerenhonken. Voorbeelden van workshops zijn: vloggen, dichten, dansen, theater en
natuurlijk ook het maken van beeldende kunst.
Kijk op www.heuvelrugjong.nl voor meer info of vraag ernaar tijdens de inloop.
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