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Informatiebijeenkomst peuterspeelzaal  
De ouderinformatiebijeenkomst vindt 
normaal gesproken plaats aan het begin 
van het schooljaar. Vanwege de geldende 
maatregelen is dit helaas niet doorgegaan. 
Wij willen deze bijeenkomst verplaatsen 
naar januari 2022. We hopen alle ouders 
dan weer te mogen ontvangen op de 
peuterspeelzaal. Nadere informatie 
ontvangt u via de SchoolApp. Heeft u 
vragen dan kunt u terecht bij de juf van 
uw zoon of dochter.  
 
Schoolschaatsen 
Vandaag zijn de kinderen uit de  
groepen 7 en 8 naar de schaatsbaan 
geweest. Ze hebben daar veel ijsplezier 
beleefd en zijn helemaal klaar voor de 
winter.  

  
  

 

 
 
Leer- en Veerkracht 
Tot aan de kerstvakantie besteden wij 
aandacht aan het thema Dankbaarheid en 
geluk. Dankbaarheid betekent voor 
iedereen iets anders. 
Hoe bevordert dankbaarheid je 
welbevinden? 

• Je bent meer in staat te genieten van 
fijne momenten. 

• Het geeft een boost aan je 
eigenwaarde. 

• Het verstevigt de band met de mensen 
om je heen. 
 

Door in de klassen 
hiermee bezig te zijn, 
zorgen we ervoor dat het 
gevoel van dankbaarheid 
en geluk bij de kinderen 
vergroot worden zodat zij 
nog positiever in het leven 
komen te staan.  
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Pepernotenparty 
Ook dit jaar organiseren wij weer een 
pepernotenparty voor de kinderen van de 
groepen 1-2 tot en met 4. Deze 
naschoolse activiteit vindt plaats op 1 
december in de eigen klas. De uitnodiging 
voor de pepernotenparty volgt in de week 
van 22 november.  
Als uw kind op deze dag gebruik maakt 
van de BSO, vragen wij u om dit zelf met 
de BSO af te stemmen.  
Helaas zal er dit schooljaar geen Sintfeest 
in de Focus georganiseerd kunnen 
worden, gezien de geldende beperkingen 
rondom Corona.  

Corona maatregelen 
Het aantal besmetting loopt helaas in rap 
tempo op. Wij verwachten niet dat er 
binnenkort aanvullende maatregelen 
komen die gelden voor het 
basisonderwijs. Wel willen wij u vragen 
om op de schoolpleinen de 1,5 meter 
afstand tot anderen te bewaren. Ook is 
het fijn als de ingangen van het 
schoolplein vrijgehouden worden zodat 
iedereen veilig op school kan komen.  
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
 
 
Belangrijke data 
16.11: Rapportgesprekken gr. 1-2 en 8 
17.11: Rapportgesprekken gr. 1-2 en 8 
18.11: Rapportgesprekken gr. 8 
19.11: Schoolfinale voorleeswedstrijd  
  gr. 7 en 8 

MR-vergadering  
Afgelopen maandag 8 november heeft de 
Medezeggenschap Raad (MR) een 
vergadering gehad.  De MR bestaat uit vijf 
actieve ouders en 5 personeelsleden. 
Tijdens de vergadering worden punten 
besproken aan de hand van een jaarplan. 
De punten die deze keer op de planning 
stonden zijn: het jaarverslag 2020-2021, 
diverse regelingen, de stand van zaken 
rondom de vrijwillige ouderbijdrage en de 
ouderbetrokkenheid.   
Er komt binnenkort een plekje vrij in de 
oudergeleding van de MR. Lijkt het u leuk 
om mee te denken over het beleid van de 
school, dan hoort de MR dat graag. Wilt u 
meer informatie over wat het lid zijn van 
de MR inhoudt of wilt u zich aanmelden? 
Dan kunt u mailen naar 
mr@rkregenboog.nl.  
De volgende vergadering van de MR is op 
maandag 24 januari 2022.  
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