Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. Hier staan belangrijke zaken
in over het opstarten na de zomervakantie. De meeste zaken zijn bij u al bekend, maar we willen ze
nogmaals onder uw aandacht brengen.
Schooltijden en gebruik ingangen
De schooltijden blijven hetzelfde als voor de zomervakantie. Dat betekent dat de kinderen alle vijf de
dagen van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan. De kinderen nemen zelf een hapje en drankje mee voor
in de kleine pauze en voor in de grote pauze nemen zij zelf een lunch mee.
De kinderen van groep 1/2 komen langs de poort het plein op bij de Vlaskam. De kinderen van groep
3 t/m 8 komen het plein op bij de poort aan de Popstraat. Voor de zomervakantie hebben we gezien
dat er ook kinderen van groep 3 t/m 8 langs het kleuterplein naar binnen komen. We willen u vragen
om de juiste ingang te gebruiken!
Ouders
Ouders mogen in principe nog steeds niet op het plein of in de school komen. De kinderen moeten dus
afgegeven worden aan de poort net zoals voor de zomervakantie.
Gym
De gymlessen worden zoveel mogelijk buiten gegeven. De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag- en
donderdagochtend gym. Bij heel slecht weer gaan wij toch naar De Buitelstee. Dit beslissen wij pas op
de dag zelf. Wilt u dus wel iedere dinsdag en donderdag gymkleding en -schoenen meegeven. Dit moet
een korte broek zijn, een T-shirt en gymschoenen met een witte zool.
Trakteren
Er mag weer getrakteerd worden. Wel moet dit een gekochte voorverpakte traktatie zijn. Denk dan
aan een zakje chips of koekjes. Bespreek dit van tevoren even met de leerkracht.
Cito
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben wij geen Cito toetsen afgenomen. Deze Cito toetsen
gaan wij nu alsnog afnemen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen wij beter het
startniveau bepalen en kijken waar de hiaten zitten. In januari en in mei nemen wij de Cito toetsen van
dit schooljaar gewoon af zoals gebruikelijk.
In groep 1/2 zijn er geen Cito toetsen meer. Wel vullen de leerkrachten KIJK in. Dit is een
leerlingvolgsysteem voor kleuters en zo krijgen wij de ontwikkeling goed in beeld.
Schoolkalender
U ontvangt van ons aan het begin van het schooljaar weer een schoolkalender. In deze kalender zijn in
principe alle activiteiten opgenomen. Dit is natuurlijk wel allemaal onder voorbehoud.
De schoolreis staat nu gepland in mei, want dit kan niet aan het begin van het schooljaar.

Ook zal de informatieavond in de derde schoolweek niet doorgaan zoals u van ons gewend bent. U
ontvangt van ons een informatieboekje over iedere groep. Op deze manier ontvangt u toch de
informatie die u moet weten over het schooljaar waar uw zoon/dochter in zit.
Parro
U heeft als het goed is een berichtje ontvangen over Parro. U moet nu in de Parro app zitten van de
juiste groep waar uw zoon/dochter in zit. Mocht dit niet het geval zijn of heeft u nog problemen met
het opstarten van Parro laat het ons dan even weten. Het is wel belangrijk dat de app werkt, want er
wordt veel informatie gecommuniceerd via deze app.
Studiedagen
Voor de zomervakantie zijn de studiedagen al naar u gecommuniceerd, maar hieronder nogmaals de
studiedagen van het komende schooljaar:
Woensdag 11 november hele dag vrij
Vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. cursus team:
Vrijdag 18 december vanaf 12.00 uur vrij
woensdag 16 september
Vrijdag 21 mei hele dag vrij
Woensdag 30 september
Vrijdag 23 juli hele dag vrij
Woensdag 14 oktober
Woensdag 28 oktober
Chromebooks en Snappets
In groep 7/8 krijgen de kinderen allemaal een nieuw chromebook. Deze worden gebruikt voor
Snappet. Ze kunnen de chromebooks ook gebruiken voor internet. Groep 4 t/m 6 werkt met de kleine
tablets. U ontvangt binnenkort van ons hiervoor een overeenkomst. Het afgelopen schooljaar zijn er
best wel wat apparaten gesneuveld doordat kinderen er niet altijd even zorgvuldig mee om gingen.
Bespreekt u alvast met uw kinderen dat zij zorgvuldig om moeten gaan met deze apparatuur. Wij zijn
namelijk aansprakelijk voor de kosten.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan weet u ons te vinden. Wij hebben weer zin om de
kinderen aanstaande maandag allemaal weer te zien!

Met vriendelijke groet,

Team obs De Regenboog

