
Corona-update
Op dit moment is er geen nieuws te melden
rondom corona. Heeft u vragen, neem dan
contact op met Willem-Pieter:
directie@regenboog-debilt.nl

*In de bijlage vindt u de meest actuele versie van de
beslisboom.

Nieuwe voorzitter AC
Tijdens de informatieavond heeft de AC een nieuwe voorzitter
gevonden. Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat Mark (vader van
Pim en Maarten) de positie van voorzitter zal gaan vervullen. In de
volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf aan u voorstellen.
In een van de volgende nieuwsbrieven willen wij, vanwege enkele
wisselingen, graag de gehele Activiteitencommissie aan u presenteren.

Terugblik studiedag
De studiedag van maandag 25 oktober stond in het teken van ons motto: Onderwijs met hoofd,
hart en handen. Wij hebben met elkaar gesproken over de instructies van de rekenlessen
volgens het EDI-lesmodel en hoe de pijlers hoofd, hart en handen terugkomen in ons onderwijs.
In het kader van teamleren hebben de leerkrachten samen een rekenles voorbereid om die bij
elkaar te gaan bekijken de aankomende 2 weken. Ook hebben wij mogen ervaren hoe intensief
een gymles kan zijn van meester Job. Het was een dag, waarop wij met hoofd, hart en handen
hebben geleerd.

Koffie- en klasseninloop
Op 15 en 16 november is er een koffie- en klasseninloop, als de
coronamaatregelen het toelaten. Wij spreiden de ouders over 2 ochtenden, zodat
het minder druk is in de lokalen. Per huishouden is er 1 ouder welkom die een
kwartier de tijd heeft om in de klas/klassen van zijn/haar kind(eren) te kijken.
Op 15 november zijn de ouders welkom met een achternamen (van de
leerlingen) die begint met de letter A t/m L. Op 16 november zijn de ouders
welkom met de achternamen (van de leerlingen) die beginnen met de letter M t/m Z. De inloop
is van 8.30 - 8.45 uur in de lokalen; daarna staat er koffie en thee klaar in de hal.
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Natuurlessen
Helaas kan de natuurles morgen, vrijdag 29 oktober, niet doorgaan i.v.m. onderbezetting. Er zal
een nieuwe datum geprikt worden om deze les te in te halen. Mocht u interesse hebben om de
natuurouders te ondersteunen bij het vormgeven van natuurlessen dan kunt u zich melden bij
de leerkracht van uw kind.

Vervolg actie Abong Mbang
Alle kinderen hebben heel mooie tekeningen gemaakt en van iedere groep is er door de
leerlingen samen één tekening gekozen. Die tekening is opgenomen in het
ansichtkaartenpakket van De Regenboog. De pakketjes met ansichtkaarten mogen de kinderen
aan u en evt. verdere familie verkopen. De bestellijst met toelichting wordt eind volgende week
aan de kinderen meegegeven. Wij hopen op een mooie opbrengst voor De Kinderen van Abong
Mbang.

Server in storing
Deze week heeft onze leverancier voor internet, mail en telefoon te kampen met een grote
storing. Het noodnummer (06-85664324) van de school is in gebruik als het gewone nummer
(030-2211088) uitvalt. Excuses voor het ongemak van o.a. vertraagde mails. In de loop van
vrijdag 29 oktober verwacht de provider dat alles weer werkt.

Prikbord

In de bijlage vindt u de beslisboom.

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via directie@regenboog-debilt.nl

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.
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