
   

 

Maandag  31 augustus Deze week zijn er startgesprekken, u krijgt binnenkort een 

uitnodiging 

Dinsdag 1 september   

Woensdag 2 september  

Donderdag 3 september  

Vrijdag 4 september Verkoop strippenkaarten voor overblijf - kinderen geld mee 

 
Maandag  7 september Oud papier 

Dinsdag 8 september   

Woensdag 9 september  

Donderdag 10 september  

Vrijdag 11 september  
 

Gesprekken  

De komende week zullen de gesprekken plaatsvinden. Hierbij willen we iedereen graag op het hart drukken 

dat ook nu de 1,5 m afstand in acht moet worden genomen. 

Komt u alstublieft niet heel erg vroeg zodat u niet te lang in de gang hoeft te wachten. 

In ieder lokaal is een pompje aanwezig om de handen te desinfecteren en de leerkracht zal er zorg voor 

dragen dat de tafels gedesinfecteerd worden tussen de gesprekken in. 

 

LOVS 
Zoals vorig schooljaar is gemeld, zullen de toetsen van het leerlingvolgsysteem die eigenlijk aan het eind van 
het vorige schooljaar afgenomen hadden moeten worden, aan het begin van dit schooljaar afgenomen 
worden. 
Die toetsen starten dus deze week. 
 
Kinderen die niet overblijven.. 
Alle kinderen die niet overblijven, gaan niet het plein op. Wanneer alle kinderen op het plein zijn, wordt het 
voor de overblijfhulp niet overzichtelijk.  
De kinderen gaan door dezelfde deur naar binnen dan waar ze ‘s morgens ook door naar binnen gaan. 
 
Overblijven  
Zoals ook voor de Coronaperiode het geval was, zullen er weer overblijfkaarten gekocht moeten worden. 
De organisatie zal iets anders zijn omdat we liever niet alle ouders in school willen hebben hiervoor. 
Wanneer er een kaart gekocht moet worden, kan het geld IN een dichte enveloppe aan het betreffende kind 
mee worden gegeven. Graag voorzien van voor- en achternaam en de groep.   
 
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website 
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden. 
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze 
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker 
voor meerdere scholen. 
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf 
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de 
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig – 
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een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de 
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te 
nemen met de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Heeft u de schoolapp al in gebruik, maar kloppen de groepen van uw kind(eren) in de app niet meer, dan kan 
er via het ouderportaal op de schoolwebsite ( www.regenboogslagharen.nl) een wijziging worden 
aangebracht. U kunt zich in het ouderportaal inloggen met uw eigen aangemaakt account, waarna u bij de 
basisgegevens de groepen kunt wijzigen. ZO blijft u altijd op de hoogte van de belangrijke/bijzondere 
activiteiten in de groep. 
 
Nog geen account? Dan kunt u via het ouderportaal op de website ook een eigen account aanmaken, die 
automatisch gekoppeld zal worden aan de schoolapp. 
  
Even voorstellen 

Ik ben Pauline Groen en werk sinds de zomervakantie op obs de Regenboog. 

Ik ben 59 jaar en woon in Dedemsvaart. 

De laatste 4 jaar ben ik leerkracht geweest op de Klimop in De Krim. 

Helaas moest deze school sluiten vanwege het geringe leerlingenaantal. 

Gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om op de Regenboog te komen werken. 

Naast 5 ochtenden lesgeven in groep 7, ben ik nog twee middagen op school te vinden. 

Ik heb dan geen vaste groep, maar kan waar nodig een groep overnemen. 

Ik wens iedereen een goed schooljaar toe. 
 
Ouderhulplijst 

In de bijlage is de ouderhulplijst toegevoegd. 

De oudste leerlingen van ieder gezin krijgen morgen (of maandag) ook een papieren versie mee.  

De lijsten willen we graag uiterlijk 18 september van iedereen terug in school hebben. 

 

 

Beeldcoaching in de groep.  

 

Voor haar studie Beeldcoaching zal intern begeleider Laura Evers filmen in de groep. De inhoud van de 

beelden is gericht op het lesgeven in de groep. De beelden zal zij samen met de leerkracht bekijken en 

bespreken. Deze beelden worden niet verstrekt aan derden en kunnen alleen bekeken worden door enkele 

studiegenoten en begeleider van de opleiding. Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met Laura of 

directie. 

 

http://www.regenboogslagharen.nl/

