
Carnaval 
Vrijdag 9 februari vieren wij carnaval op De Regenboog. De kinderen 

mogen zelf bedenken hoe ze verkleed komen. We maken er een 
gezellige dag van! Wij gaan met alle groepen een kort moment 
hossen/dansen. Daarnaast zal er een spelletjesochtend worden 

gehouden.  De kinderen mogen daarvoor zelf een gezelschapsspelletje 
meenemen Denk er wel aan dat kleine onderdelen kwijt kunnen raken. 

Tijdens het fruitmoment krijgen de kinderen iets lekkers van de AC, 
dus ze hoeven die dag geen fruit mee te nemen (wel een lunch).  
 

We willen u er nog even aan 
herinneren dat geweren, 

pistolen, zwaarden en speelgoed 
dat geluid maakt niet welkom 

zijn. Ook willen wij u vragen de 
kinderen geen confetti en 
serpentines mee te geven.  

 
Groeten, de carnavalscommissie. 

 
Gefeliciteerd! 
De volgende kinderen zijn jarig in de maand februari. Van harte 

gefeliciteerd allemaal! 
 

FEBRUARI   Groep 

1 Jaap Boersma (2009) 5 

5 Saruhan Sarayli (2007) 7 

5 Nadim Sayeh (2012) 1/2 Rood 

7 Lise Schouten (2006) 8 

9 Tygo van der Hoeven (2011) 3 

13 Phaedra Faas (2009) 5 

13 Imme Hahn (2006) 8 

16 Barend Heuvelhorst (2007) 7 

17 Emin Redzematovic (2007) 7 

18 Lisa Bego (2010) 4 

19 Imme Schurink (2011) 3 

21 Annemieke van Gilst (2013) 1/2 Oranje 

22 Hanna Sikkema (2006) 8 

23 Tjibbe Veldkamp (2007) 7 

24 Benne Obiora (2008) 6 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- vr. 9 februari.............. Carnaval 

- di. 13 februari ............ Muziekmaand dag 4 

- vr. 16 februari ............ Presentatie Muziekmaand (voor ouders) 

- ma. 19 februari .......... Kunstmenu KIDS ‘Een buik van wol’ (groep 5 en 6) 

- wo. 21 februari ........... Adviesgesprekken groep 8 

- do. 22 februari ........... Introductielessen schoolkoor 

- do. 22 februari ........... Adviesgesprekken groep 8 

- vr. 23 februari ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/


#PO in actie 

De acties in het primair onderwijs van de afgelopen tijd hebben nog niet het gewenste effect 

gehad. De roep naar minder werkdruk en meer salaris blijft. De minister van onderwijs Arie Slob 

toont begrip voor de geluiden uit het onderwijsveld, maar tot concrete toezeggingen is het nog 

niet gekomen. In de praktijk wordt ondertussen steeds duidelijker dat het lerarentekort 

waarover gesproken wordt, nu al zichtbaar is. Neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje op 

http://www.lerarentekortisnu.nl/ waar blijkt dat er dagelijks in Nederland grote groepen 

kinderen naar huis worden gestuurd, omdat er geen invallers te vinden zijn.  

 

Op De Regenboog hebben we dit gelukkig nog 

nooit hoeven doen, maar ook wij merken dat het 

steeds moeilijker wordt om invallers te vinden op 

het moment dat een leerkracht afwezig is. Ook om  

die reden gaan de acties binnen het primair 

onderwijs dus door. Op 14 februari wordt er in het 

noorden van het land gestaakt door de scholen in 

Groningen, Friesland en Drenthe. Wij hebben nog 

geen informatie over de plannen in onze regio en 

weten ook nog niet hoe wij daar t.z.t. mee om 

zullen gaan als de vraag voor komt te liggen of wij 

ook meedoen. Wij houden u de hoogte!      

 
Social Schools 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders goed worden geïnformeerd, werken wij al enkele 
jaren met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Samen met 
de wekelijkse nieuwsbrief is Social Schools ons belangrijkste communicatiemedium.  Bent u nog 

geen lid? Dan kunt u zich registreren via de knop ‘registeren ’op de homepage van onze 
website. 

 
Wat is het? 
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er 

gebeurt in de klas op een simpele, visueel aantrekkelijke 
en informerende wijze. Wij vinden het belangrijk dat u op 

de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet 
alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig 
zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter 

ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de 
hoogte bent. Daarnaast helpt Social Schools om snel met 

elkaar in contact te komen als dat nodig is. 
 
Hoe werkt het? 

De leraar plaatst een bericht in de groep op Social Schools. Bijvoorbeeld over een sportdag, een 
excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze 

informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U ontvangt 
notificaties bij nieuwe berichten. U ontvangt een pushbericht bij spoed. U kunt eenvoudig 
reageren op berichten en zelf berichten plaatsen in de groep van uw kind(eren).  

 
Hoe zit het met de privacy? 

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben 
gekregen van de school kunnen in de omgeving. Ouders hebben verder alleen toegang tot de 
groepen van hun kind(eren). Het verkeer op ons platform wordt beveiligd met het SSL-protocol, 

waarmee bijvoorbeeld ook banken en webwinkels het verkeer beveiligen. 
 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de 

website en in het folderdisplay in de hal van de school. 

 

 

http://www.lerarentekortisnu.nl/


 


