
 

 

 

Nieuwsbrief 2 
           11-11-2022 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief. Uiteraard houden we u ook via Parro en onze website 

steeds op de hoogte over ontwikkelingen en activiteiten. In deze nieuwsbrief lichten we er 

een aantal zaken uit. 

SCHOOLJUDO 

 
Deze week zijn de eerste lessen schooljudo gegeven. Een aantal groepen starten vanaf 
aankomende maandag. Schooljudo is gericht op verschillende waarden. Vorig schooljaar 
stond vertrouwen centraal. Dit jaar zijn de lessen vooral gericht op samenwerken. Samen 

met onze entertrainer (judoleraar) Erik gaan de leerlingen wekelijks aan 
de slag (9 lessen) met verschillende oefeningen op de judomat en 
uiteraard ook in een heus judopak. 

 
GEDRAGSCODE 

 
Dagelijks zijn we bezig om leerlingen handvatten te geven om een adequate manier te 
handelen en te reageren. Op De Regenboog/ De Wingerd zijn we voor preventief handelen. 
Op onze school hanteren we een gedragscode en zijn er klassenregels aanwezig. Met input 
van leerlingen en collega's is de gedragscode de afgelopen periode opnieuw geëvalueerd en 
bijgesteld voor het VSO. U ontvangt binnenkort meer informatie via Parro over de 
gedragscode, wat de voorwaarden zijn voor een gedragscode en per wanneer de nieuwe 
gedragscode ingaat. 
 

ONTRUIMINGSOEFENING 

 
Deze week hebben we een ontruimingsoefening gehad in op de Madame Curiestraat. De 
leerlingen weten nu ook wat ze kunnen verwachten als het alarm afgaat. 
Een ongeluk zit een klein hoekje. Daarom is het belangrijk, en tevens verplicht, om de BHV 
organisatie op school op orde te hebben. De ontruimingsoefening is daar een belangrijk 
onderdeel van. Een goed uitgevoerde ontruiming kan levens redden. Daarom oefenen we 
minstens  1 keer per jaar een ontruiming. Door dit goed te oefenen, zorgt ervoor dat de 
BHV'ers zich zekerder voelen in een noodsituatie en het vergroot de kans dat leerlingen, 
collega's en bezoekers snel in veiligheid gebracht kunnen worden. We besteden tijdens een  



 

 

ontruiming aandacht aan waar de nooduitgangen zijn, waar iedereen zicht moet verzamelen 
en wie de BHV'ers zijn.  
 
 
TOETS- EN OBSERVATIEWEKEN  

 
We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw zoon / dochter goed te monitoren en te 
evalueren. De komende periode worden waar mogelijk enkele toetsen afgenomen, zodat wij 
u in januari een goed beeld kunnen geven over de ontwikkeling van uw zoon/ dochter.  
 
SINTERKLAAS EN KERST 

De feestmaand december staat alweer 

bijna voor de deur en dat betekent 

natuurlijk dat wij op school ook 

verschillende activiteiten organiseren. Op 

maandag 5 december wordt binnen de 

gehele school op passende wijze 

Sinterklaas gevierd. Natuurlijk hopen we 

dat de Sint zelf ook een bezoekje komt 

brengen aan onze jongste leerlingen. 

Donderdag 22 december vieren we Kerst. Helaas heeft de afgelopen twee jaar de 

kerstviering niet plaats kunnen vinden vanwege Corona. Dit jaar hopen we dat we weer eens 

met de gehele school en met u als ouders / verzorgers kerst kunnen vieren. Deze dag zullen 

de schooltijden afwijkend zijn en zullen we u aan het eind van de dag ook uitnodigen om 

samen met uw zoon / dochter deel te nemen aan tal activiteiten. U krijgt binnenkort van ons 

de exacte schooltijden te horen en meer informatie over de viering. Na  deze viering start de 

kerstvakantie en de leerlingen zijn dus vrij vanaf vrijdag 23 december. 

In de decembermaand zullen we ook aandacht schenken aan de voedselbank en een 

inzamelingsactie houden. 

MR & OUDERRAAD 

Onze medezeggenschapraad en ouderraad zijn nog steeds opzoek naar nieuwe 

ouders/verzorgers die graag hun steentje bij willen dragen.  

Wilt u meer informatie over d MR of ouderraad dan kunt u contact opnemen met de school.  

SCHOOLTIJDEN 

We willen u nog even wijzen op onze schooltijden. De school begint ’s morgen om 08.30 uur. 

Vanaf 08.25 uur gaat het hek open. De leerlingen van het SO zijn 14.10 uur uit en de 

leerlingen vanaf het VSO. Wij willen u vragen om er voor te zorgen dat wanneer uw zoon/ 

dochter zelfstandig naar school komt of door u gebracht wordt ervoor te zorgen dat hij / zij 

ook op tijd aanwezig is.  

  



 

 

 

  

ALLE BELANGRIJKE DATA KUNT U OOK VINDEN OP ONZE WEBSITE  

5 december  Sinterklaasviering 

9 december     Schoolfotograaf 

12 december    Studiedag alle leerlingen vrij 

22 december     Kerstviering (let op aangepaste schooltijden) 

23 december     Start Kerstvakantie (geen school meer)  

 

 

 We wensen u een fijn weekend! 

Team De Regenboog – De Wingerd 


