
   
 

   
 

                                                                   

 
Maandag  21 september  

Dinsdag 22 september   

Woensdag 23 september Start kinderpostzegels 

Donderdag 24 september  

Vrijdag 25 september Werkstudiemiddag, de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn ’s 

middags ook vrij 
 

 
Maandag  28 september  

Dinsdag 29 september   

Woensdag 30 september Start kinderboekenweek 

Donderdag 1 oktober  

Vrijdag 2 oktober Verkoop overblijfkaarten, geeft u de kinderen weer een gesloten 

enveloppe met het gepaste bedrag mee naar school? Graag 

voorzien van naam en groep. 
 

Vervanging 

Juf Pauline is van donderdag 17 t/m vrijdag 25 september afwezig. Op donderdag 17, dinsdag 22, woensdag 

23 en donderdag 24 september zal ze vervangen worden door juf Monique. Voor de vrijdagen en de 

maandag is vervanging aangevraagd, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. 

Meester Tom is helaas verkouden en kan dus niet naar school komen. Dinsdag is de vervanging onderling 

geregeld en gelukkig was er voor vandaag en is er voor morgen een invaller. 

 

Ziek of niet.... 

Helaas is het zo dat iedereen vanaf 6 jaar (leerlingen, teamleden, ouders) niet in school aanwezig mogen zijn 
zodra er (verkoudheids)klachten optreden. 
In voorgaande jaren waren diezelfde klachten geen reden om thuis te blijven, maar alles is nu even anders. 
Hoewel je moet thuisblijven, ben je niet ziek en dus kun je feitelijk aan het werk. 
Nu de LOVS toetsen allemaal zijn geweest, is het zaak om ons daarop te richten. De teamleden hebben 
ideeën aangedragen en de grote lijnen zijn helder. 
In de loop van de volgende week zal er een brief komen waarin we uitleggen wat de stappen zijn. 
Wel fijn om te zien dat ouders van afwezige leerlingen werkboeken en/of Chromebooks komen halen zodat 
de kinderen thuis toch aan het werk kunnen. 
 

E-mailadressen team 
Met ingang van heden zullen de leerkrachten bereikbaar zijn via de volgende e-mailadressen: 
Juf Helen: hvandenberg@sg-owsa.nl 
Juf Esmiralda: emeeusen@sg-owsa.nl  
Juf Samantha: skremer@sg-owsa.nl  
Juf Linda: lnieboer@sg-owsa.nl  
Juf Anita: aruinemans@sg-owsa.nl  
Juf Pauline: pgroen@sg-owsa.nl  
Juf Cediena: cvanzelst@sg-owsa.nl  
Juf Femke: fsanders@sg-owsa.nl  
Meester Tom: tdoek@sg-owsa.nl  
Juf Rowina: rolthuis@sg-owsa.nl  
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Juf Laura: levers@sg-owsa.nl  
Juf Annita: apost@sg-owsa.nl  
Juf Annet: ahorsting@sg-owsa.nl  
Meester Peter: pmohlmann@sg-owsa.nl  
 
Wij willen u vragen om eventuele andere e-mailadressen van de leerkrachten niet meer te gebruiken. 
 
Kerstmarkt Slagharen 
Het bestuur van Stichting dorpsfeest Slagharen heeft besloten dat de kerstmarkt Slagharen dit jaar helaas 
niet door kan gaan.  
 
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. 
Hiervoor is de activatiecode vereist: Regenboog@2019!  
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