Beste ouders / verzorgers,
Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief van oktober. Veel leesplezier!
Ouderbijdrage
Van verschillende ouders hebben wij de vraag gehad om de brief over de vrijwillige ouderbijdrage
nogmaals mee te geven. Bij deze sturen wij u dus de informatie mee over de vrijwillige ouderbijdrage.
Het onderwijsteam en de oudervereniging van obs De Regenboog organiseren elk schooljaar weer
verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en het zomerfeest.
Daarnaast verzorgt de oudervereniging het aankleden van de school in thema’s van dat moment in het
jaar en de aanschaf van extra buitenspelmateriaal. Kortom: activiteiten die het welzijn van het kind op
school bevorderen.
De oudervereniging ontvangt voor het organiseren van deze activiteiten geen subsidie en is dus volledig
afhankelijk van uw bijdrage. Deze bijdrage is ontzettend hard nodig.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 is vastgesteld op € 17,50 per kind.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. We hopen dat u met deze bijdrage de oudervereniging en
daarmee de kinderen van obs De Regenboog de extra activiteiten gunt.
Het rekeningnummer waarop u de ouderbijdrage kunt storten, is NL54 RABO 0111 5418 08 ten name
van Oudervereniging obs “de Regenboog” te Dinteloord.
Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om contant te betalen. Indien u hier gebruik van wilt maken
kunt u gepast geld in een enveloppe, voorzien van de naam van uw kind(eren) inleveren bij de
leerkracht van uw kind(eren).
Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot om mee te doen aan het EU-schoolfruit. Dat betekent dat wij
weer 20 weken lang groente en fruit ontvangen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te
eten in de klas!
Vanaf week 46 (de week van maandag 9 november) start het schoolfruit. Vanaf deze week krijgen de
kinderen 20 weken lang op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk groente of fruit voor in de kleine
pauze. Dit kan variëren van een appel tot een stuk ananas.

Babynieuws
We hebben weer belangrijk baby nieuws! Misschien heeft u het al gehoord, maar juf Elize van groep
1/2 is in blijde verwachting van haar derde kindje. Zij is in april uitgerekend, dus ze zal het schooljaar
niet helemaal afmaken. Nogmaals van harte gefeliciteerd juf Elize en we wensen u een fijne
zwangerschap.
Ook is onze collega van Kibeo, juf Ilse, bevallen van een zoon Mees. Gefeliciteerd juf Ilse!
Sint
Op vrijdag 4 december is de sinterklaasviering bij ons op school. Gelukkig
komt Sinterklaas met zijn Pieten op deze dag naar onze school. Er zullen
wel wat aanpassingen zijn, maar we hebben besloten om het feest gewoon
door te laten gaan.
Er zal helaas geen opening plaatsvinden op het schoolplein met de ouders
erbij. Vanwege alle maatregelen is dit niet mogelijk. De Sint en zijn Pieten
zijn al op school aanwezig.
De surprises in groep 5 t/m 8 gaan ook door. U ontvangt hierover nog een
brief wat precies de bedoeling is en wat wel en niet mag.
Op deze dag zijn de schooltijden hetzelfde als anders, dus van 8.30 - 14.00 uur.
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Wij verzorgen
dit voor de kleine en de grote pauze.
Eindtoets groep 8
Binnenkort start groep 8 met de afname van de eindtoets. We nemen ook dit schooljaar weer de AMN
toets af. De toets is opgebouwd uit de volgende onderdelen: lezen, taalverzorging en rekenen. De
toets wordt volledig digitaal afgenomen. Door het adaptieve karakter van de toets worden de opgaven
aangepast aan de ingeschatte vaardigheid van een leerling.
Wij wensen de leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes. De ouders worden uiteraard op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Rapporten
Vanaf maandag 2 november om 19.00 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor de rapportgesprekken.
De gesprekken vinden deze keer digitaal plaats. U heeft al een brief ontvangen met de nodige
informatie. Mocht het niet lukken of heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht. Wij hopen dat het bij iedereen lukt, zodat we alle ouders kunnen spreken!
Op vrijdag 13 november krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. De week daarna vanaf
maandag 16 november zijn de gesprekken. U krijgt dus voor de gesprekken al het rapport mee naar
huis.
Natuurpodium
Helaas hebben we al een aantal uitstapjes moeten annuleren vanwege de strengere maatregelen die
op dit moment gelden. Dit vinden wij natuurlijk ontzettend jammer, maar de veiligheid gaat voorop.
Wij hopen deze uitstapjes later dit schooljaar nog wel in te halen. Daar houden wij u uiteraard van op
de hoogte.

Inspectie van onderwijs
Op dinsdag 27 oktober hebben meester Fons en meester Bas een gesprek gehad met de
onderwijsinspecteur mevr. Manon de Haas. Het ging hier om een gesprek in het kader van het
4-jaarlijks toezicht.
Het onderwerp van het gesprek was 'Kwaliteitsverbetering en Leerling-populatie'.
De inspecteur gaf in het gesprek aan, dat zij gezien heeft dat de ontwikkeling van De Regenboog goed
was. Zowel op kwaliteit als op de groei van het leerlingaantal kwam de school zeer positief naar voren.
De onderwerpen van kwaliteitsverbetering waar de school nu aan werkt, werden goed gewaardeerd.
Deze onderwerpen zijn Coöperatief leren en Adaptief Onderwijs. Ook de samenwerking de
peuteropvang was gespreksonderwerp en werd ook positief beoordeeld.
Wij zijn dan ook zeer blij met de uitkomst van dit zeer positieve en ook prettige gesprek.

Belangrijke data:
Maandag 2 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Maandag 16 november t/m vrijdag 20 november
Vrijdag 4 december

Inschrijven rapportgesprekken
vanaf 19.00 uur op Parro
Studiedag, leerlingen hele dag vrij
Rapporten mee naar huis
Rapportgesprekken digitaal
Sinterklaasviering

In de bijlagen vindt u nog informatie over 'speelgoed voor elkaar'.

