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Beste ouders / verzorgers,
Een nieuwe nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. De afgelopen periode hebben we
u helaas vooral moeten informeren over de nieuwe maatregelen, besmettingen en het niet
hebben van vervanging. Helaas is dit nog niet voorbij en zullen we de huidige situatie ook de
komende periode goed moeten blijven volgen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen met de school.
Uiteraard willen we u ook over andere zaken informeren.

Sinterklaas
Alle klassen hebben de afgelopen week op eigen en passende wijze het
Sinterklaasfeest gevierd. Natuurlijk hoorden hier voor iedereen
cadeautjes, lekkers en veel gezelligheid bij. In het SO kwam natuurlijk
ook de Sint met zijn pieten op bezoek. In het VSO had een enkele klas
hun eigen Sinterklaas in hun midden.

Personeel
Hieronder stelt juf Lotte zich aan u voor.
Hoi allemaal,
Ik ben juf Lotte, 20 jaar oud en ik woon in Terneuzen. Sinds begin dit
schooljaar ben ik werkzaam op de Regenboog/Wingerd. Op maandag en
vrijdag in SO3, en op dinsdag woensdag en donderdag in SO4. Sommige van
jullie zullen mij al kennen, omdat ik vorig jaar al 3 dagen in de week stage liep
in SO4. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, lezen en tv kijken. Ik
heb het ontzettend naar mijn zijn hier op school en hoop er een ontzettend
leuk jaar van te maken. Tot snel!

Per 1 januari zal ook juf Elvira bij ons komen werken. Zij gaat als onderwijsassistent op
maandag, dinsdag en woensdag in SO 4 aan de slag. Zij loopt deze weken wel al enkele
dagen mee om de leerlingen en de school te leren kennen. Van harte welkom Elvira en veel
plezier bij ons op school!

Actie ouderraad
De verkoopactie van de kerstbonbons lijkt een groot succes te worden. Leerlingen hebben al
veel bonbons verkocht! Top! Tot en met vandaag (vrijdag 3 december) konden de
betellijsten ingeleverd worden. Mocht u toch nog een bestelling hebben of willen doen, dan
kan dit ten laatste a.s. maandag.

Schoolkamp
Het is nog ver weg en uiteraard ook spannend of het allemaal door kan gaan, maar dit
school jaar staat er in mei 2022 voor het VSO weer een schoolkamp op de planning.
Eén keer in de drie jaar maken we hier drie gezellige dagen van. Langzaam zijn we dan
ook gestart met de voorbereidingen. Dit doen niet alleen de leerkrachten, maar we
hebben ook de leerlingenraad gevraagd hierin mee te denken. Uiteraard zullen wij u
hierover ter zijner tijd goed informeren.

Kerstviering
We hopen dat we op 23 december met de leerlingen het kalenderjaar goed kunnen afsluiten
met een kerstviering in de eigen klassen. Dit betekent dat 23 december de laatste dag is
voor de vakantie en de leerlingen vanaf 24 december kunnen gaan genieten van een
welverdiende vakantie!

Wist u dat…….
-

-

Er voldoende zelftesten aanwezig zijn op school. Mocht u deze graag willen
gebruiken voor uw zoon/ dochter geef dit dan aan bij de leerkracht. De leerkracht
geeft ze dan mee naar huis.
De judolessen nog steeds door mogen gaan! Meester Erik de leerlingen al heel wat
vertrouwen heeft bijgebracht.
Iedere week het schoolfruit geleverd wordt. VSO D3 zorgt iedere week dat iedere
klas voorzien wordt van vers fruit.

Belangrijke data
13 december 2021

Studiedag (alle leerlingen vrij)

24 december 2021

Start kerstvakantie

10 januari 2022

Eerste dag na de kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team De Regenboog/ De Wingerd

