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Beste ouders/verzorgers,  

  

In december – vlak voor de kerstvakantie – was het vorige directienieuws, dus tijd voor een update.  
  

Management  
Sinds 1 januari is het management van de scholengroep iets aangepast. Daar heeft u waarschijnlijk 
niet heel veel van gemerkt maar voor onszelf was het wel een stap.  
Op OBS de Regenboog en OBS Cantecleer is Annita Post nu wekelijks twee hele dagen aanwezig. Dat 
zijn helaas nog niet twee vaste dagen, dat lukt i.v.m. allerlei afspraken niet. Toch geeft het wel al een 
stukje rust voor alle partijen.  
Voor u als ouders zijn noch Erwin Breukelman noch Annita het eerste aanspreekpunt, dat zijn 
natuurlijk te allen tijde de leerkrachten. Mocht u wel iets hebben dat voor één van ons bestemd is, 
bijv. omdat het de hele school aangaat, dan kan u ons per mail het snelst bereiken. Wilt u dan wel 
erbij vermelden om welke school het gaat  
  

Zwerfboeken  

Sinds kort hebben we in school een zwerfboekenstation.  
We willen hiermee het lezen een boost geven. Kinderen mogen daar een boek ophalen en thuis of in 
school lezen. Wanneer ze het uit hebben, kunnen ze het boek in de kast terugzetten, maar ze mogen 
het ook laten zwerven en het aan iemand anders geven om te lezen.  
Mocht u nog boeken hebben die ook mogen zwerven, dan kunnen ze onder in het kastje neer 
worden gelegd. Wij zorgen dan voor de stickers en de code.  
Veel leesplezier!  
  

NPO gelden  

Vorig jaar is bekend geworden dat de scholen geld in mogen zetten om extra te ondersteunen bij het 
wegwerken van mogelijke achterstanden. We hebben gekozen voor meerdere ‘doelen’ om het geld 
aan uit te geven.  
Allereerst de extra ondersteuning door een extra onderwijsassistent. Juf Nelleke is dagelijks een 
aantal uur in groep 1-2 om juf Janet en juf Hilly te ondersteunen. We hebben (gelukkig) een heel 
grote groep 1-2 en extra handen in de groep is heel erg fijn.   
Daarnaast heeft juf Simone uren gekregen om een aantal leerlingen te ondersteunen, vandaar dat 
we dit ook graag zo snel mogelijk weer op willen pakken.  
Verder zijn er materialen aangeschaft om in te zetten op techniek, we hopen dat de kinderen 
binnenkort met verhalen hierover thuis zullen komen.  
  

Vervanging  

Helaas is het de afgelopen periode een paar keer niet mogelijk geweest om alle groepen in school te 
houden op een schooldag.  
Het is te allen tijde ons streven, maar soms lukt het echt niet zoals u helaas hebt gemerkt.  
We blijven ons uiterste best doen om mensen voor de groep te krijgen wanneer een leerkracht ziek 
is, maar melden hier ook alvast dat de invalpoule gewoon vrijwel leeg is en dat het ook in de 
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toekomst niet altijd zal lukken. Mocht het niet lukken dan zullen we u hiervan zo vroeg mogelijk op 
de hoogte stellen.  
  

Mondkapjes/corona  

De afgelopen periode hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in de gangen met mondkapjes 
gelopen – volgens de geldende maatregelen. De maatregelen zijn aangepast en dat wil dus zeggen 
dat de mondkapjes weer thuis mogen blijven.  
We hebben in de weken voor de vakantie gezien dat een groot deel van de leerlingen afwezig was 
i.v.m. corona òf ‘gewoon’ ziek. Soms waren maar halve klassen aanwezig. We hopen dat we na de 
vakantie alle leerlingen weer in school kunnen verwelkomen.  
  

Thema  

We zijn voor de vakantie gestart met het nieuwe schoolbrede thema en zullen na de vakantie hier 
ook nog een tijdje mee doorgaan.  
Dit thema hopen we met ouders af te kunnen sluiten – hierover volgt zo snel mogelijk informatie.  
  

Schooltijden  

Na de vakantie zullen we gaan starten met het continurooster.  
Dat zal tot de zomervakantie gelijk zijn aan het huidige rooster, na de zomervakantie zal op 
woensdag en vrijdag de schooldag om 12:45 uur voor alle leerlingen stoppen.  
De leerlingen die gebruik maken van de BSO zullen daar m.i.v. 4 april vanaf 14:30 uur daar terecht 
kunnen op de lange dagen. Ook daar vergt het aanpassingen in de organisatie en in contracten 
waardoor deze leerlingen eerst nog – net als nu – tot 15:00 uur in het lokaal zullen worden 
opgevangen.  
Tussen de middag zullen op maandag, dinsdag en donderdag twee overblijfouders en één 
leerkrachtondersteuner op het plein zijn. De leerlingen mogen op vaste plekken spelen. Hiervoor zijn 
een aantal nieuwe materialen aangeschaft waarbij samenspel centraal staat. Tijdens de middagpauze 
zijn er veel leerlingen aanwezig waardoor we hebben besloten dat er geen wieltjes op het plein zijn 
=> niet van karren en niet van skeelers etc.  
  

Rapporten en gesprekken  

Na de vakantie zullen de rapporten (gr.3 tm 8) en DORR leerlingkaarten (gr. 1-2) weer mee naar huis 
gaan. Leerlingen in groep 1 die korter dan drie maanden op school zitten, krijgen nog geen 
leerlingkaarten mee.  
  

Natuurlijk volgen dan ook de gesprekken (gr. 1-2 facultatief) met de leerkracht – hierbij hopen we 
ook alle leerlingen welkom te heten, het gaat immers om hen. Groep 8 leerlingen krijgen een aparte 
uitnodiging voor een ander moment.  
Voor deze gesprekken zal u binnenkort weer een uitnodiging in de mail ontvangen zodat u een 
tijdstip in de app kan aangeven.  
  
  
 


