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Beste ouders/ verzorgers,

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. Dat betekent ook dat het tijd is
voor de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van iedere maand geven wij u
graag meer informatie over activiteiten, bijzonderheden, belangrijke data en uiteraard het
laatste nieuws.
Ook via onze website houden wij u graag op de hoogte van allerlei zaken en zijn de
nieuwsbrieven terug te vinden.

Een nieuw schooljaar betekent ook altijd nieuwe leerlingen, medewerkers en
stagiaires op school. Uiteraard heten we iedereen van harte welkom op De Regenboog / De
Wingerd en wensen we eenieder een hele fijne tijd toe. In de volgende nieuwsbrieven zal
ook steeds een medewerker zich verder aan u voorstellen.
Wij hebben de startdag op maandag 5 september waarop heel veel ouders/ verzorgers
aanwezig waren als zeer positief ervaren en een goede start van het schooljaar.
DE GOUDEN WEKEN

De eerste weken van het schooljaar noemen wij de gouden weken. In deze weken is er extra
aandacht voor de groepsvorming en de sfeer in de klas binnen het SO en VSO. Leerlingen
leren elkaar beter kennen en leren wat de regels en afspraken zijn. Er wordt samen gewerkt
aan een veilig klimaat. In de groepen is hier op verschillende manieren aandacht aan
geschonken door o.a. energizers en groepsvormende activiteiten.
SCHOOLPLEIN

Afgelopen week is er op het kleine plein aan de Madame Curiestraat een nieuwe klimtoestel
geplaatst met een mooie kleurrijke ondergrond. Ook hebben we een mooie troon op het
plein, zodat ook buitenlessen mogelijk zijn. Op het grote plein is een wiebelbrug geplaatst.
Donderdag 6 oktober zullen we het plein op feestelijke wijze openen.

KINDERBOEKENWEEK

Van 5 tot en met 16 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema
van de Kinderboekenweek 2022 is
Gi-ga-groen. Een perfecte tijd om
extra bezig te zijn met boeken én
met alles wat de natuur te bieden
heeft. Uiteraard zullen we ook op
school hier aandacht aan besteden. Op donderdag 6 oktober (samen met de opening van het
schoolplein) wordt de Kinderboekenweek geopend in het SO.

CORONA

De afgelopen twee jaar hebben we constant te maken gehad met het Coronavirus. Uiteraard
hopen we met elkaar dat we deze periode achter ons kunnen laten.
Om toch voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het coronavirus heeft het
ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad
voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen
voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het
uitgangspunt dat een volledige scholensluiting moet worden voorkomen. Naast richting
geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. A.d.h.v. dit sectorplan hebben wij als school
ook een plan op schoolniveau uitgewerkt. In dit plan wordt uitgegaan van vier fasen die in
het sectorplan zijn vastgelegd. Bij iedere fase horen passende maatregelen. Bij de eerste
fase zijn alleen de basisregels van toepassing en in het uiterste geval bij de laatste fase is
steeds de helft van de leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse
duiding van het RIVM welk fase van toepassing is.
Het plan is besproken met de medezeggenschapsraad (MR) en op te vragen bij de school.
Op dit moment gelden de basisregels. We willen u dan ook vragen om alert te zijn op
klachten bij uw zoon/ dochter en indien nodig een (zelf)test te doen. Er zijn op school nog
testen beschikbaar. U kunt deze aanvragen bij de leerkrachten.
BEWEGINGSONDERWIJS

Sinds dit schooljaar krijgen alle leerlingen van de
school les van juf Liesbeth, onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Op donderdag en vrijdag
ondersteunt meester Jordy (stagiaire) ook bij de
lessen bewegingsonderwijs.
Wilt u er voor zorgen dat uw zoon / dochter op de
juiste dagen de gymkleding mee naar school heeft.
MR & OUDERRAAD

Onze medezeggenschapraad en ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die
graag hun steentje bij willen dragen. Bij deze brief vindt u de informatie van de MR over de
vacature.
Wilt u meer informatie over d MR of ouderraad dan kunt u contact opnemen met de school.

ALLE BELANGRIJKE DATA KUNT U OOK VINDEN OP ONZE WEBSITE

12 oktober

Studiedag (alle leerlingen vrij)

24 tot en met 28 oktober

Herfstvakantie

We wensen u een fijn weekend!
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