
                                                                   

Maandag  7 september Oud papier,  

deze week starten de leerlingvolgsysteem toetsen,  

start eerste thema 

Dinsdag 8 september   

Woensdag 9 september  

Donderdag 10 september  

Vrijdag 11 september  
 

 
Maandag  14 september  

Dinsdag 15 september   

Woensdag 16 september  

Donderdag 17 september  

Vrijdag 18 september  

 
 

Leerorkest 

Vandaag kregen we het bericht dat het leerorkest volgende week weer van start gaat! 

Vrijdag 11 september is de eerste les in het lokaal van groep 7. 

De deelnemende leerlingen zullen een brief hierover meekrijgen. 

 

Ontruiming  

Vorige week heeft de eerste geplande ontruiming plaatsgevonden. Bij deze ontruiming was voor iedereen de 

datum en het tijdstip duidelijk van te voren afgesproken. Iedereen was vlot buiten op de afgesproken plek. 

Er zijn nog wel wat punten om het samen over te hebben, maar daarvoor doen we deze oefening ook. 

De volgende oefening staat ook wel al gepland, dan is de dag bij iedereen bekend. Bij de derde oefening is 

allen de week gepland. In de laatste twee gevallen is het aan de BHV’ers om het initiatief te nemen. 

 

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. Er is namelijk geen pleinwacht. 
De kinderen gaan door dezelfde deur naar binnen dan waar ze ‘s morgens ook door naar binnen gaan. 
 
EERSTE THEMA 
Maandag zal het eerste thema van start gaan. 
Het heeft te maken met het thema van de kinderboekenweek. We gaan samen de geschiedenis induiken. 
Wat we allemaal zullen gaan doen??? Dat gaan we ook samen met de leerlingen overleggen, wat willen zij 
onderzoeken en leren? Natuurlijk heeft iedereen voor zijn / haar groep wel al ideeën om mee te starten. 
Leuk!! 
 
Ouderhulplijst 
Er zijn al veel ouderhulplijsten binnen. Fijn! 
Denkt degene die hem nog niet heeft ingeleverd eraan hem ingevuld weer mee naar school te geven? 
Hartelijk dank alvast. 
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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 – 
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. 
  

 

http://www.regenboogslagharen.nl/

