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Februari 2022 

Beste ouders/verzorgers,   

  
In december – vlak voor de kerstvakantie – was het vorige directienieuws, dus tijd voor een update.  
Nadat iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende voorjaarsvakantie.  
  
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?  
  
Teamleden afscheid  
Begin februari hebben we afscheid genomen van Alof.  
Het was best spannend om alle gasten in school te hebben, maar wat heeft Alof genoten!  
Aan het eind van het feestje zijn hij en zijn vrouw naar huis gegaan met armen vol cadeaus en er zal 
nog meer volgen. We wensen hen beide natuurlijk nog heel veel heerlijke jaren samen.  
  
Aanstaande maandag zal ook juf Anita afscheid nemen.  
We beginnen langzamerhand wat te wennen aan het idee, omdat we haar deze mooie stap gunnen.  
Juf Anita heeft een mooie dag gepland met haar eigen groep, maar zal ook van de andere leerlingen 
afscheid nemen.  
Zoals vermeld kan u direct na schooltijd afscheid van haar nemen – gewoon in haar lokaal 
(achterdeur in en voordeur uit is waarschijnlijk hoe het zal gaan)  
Daarna zullen we als team ook uitgebreid afscheid nemen.  
We zijn heel blij te kunnen melden dat we een nieuwe collega hebben die naast juf Linda in de groep 
zal komen te staan. Zij zal zich zo snel mogelijk aan de leerlingen en aan u voorstellen.  
  
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, mogen 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 mogen ze onder in het kastje neer worden 
gelegd. Wij zorgen dan voor de stickers en de code.  
Veel leesplezier!  
  
Leerlingenraad  
Vlak voor de vakantie is juf Annita in de groepen 5-6, 6-7 en 8 geweest om de leerlingen te 
informeren over het opzetten van de leerlingenraad. Een groep leerlingen die met haar in gesprek 
zullen gaan over diverse zaken in school.  



 
 
obs. De Regenboog  |  Vergouwlaan 3  |  7776 BA Slagharen  | 0523-682206 |  directie@regenboogslagharen.nl 

 

Na de vakantie zullen in iedere groep twee leerlingen gekozen worden die in de leerlingenraad zitting 
mogen nemen.  
  
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 Ingrid is drie dagen in de 
week in school om meerdere leerlingen te ondersteunen.   
Daarnaast had juf Anita extra tijd voor taal/lezen, vorig schooljaar is er een nieuwe taalmethode 
aangeschaft en dit schooljaar is er een keuze gemaakt voor begrijpend lezen: Leeslink. Een digitale 
methode waarbij er vooral heel veel samen met de leerlingen wordt gedaan -> hoe pak je een tekst 
aan? Verder zijn er veel nieuwe leesboeken aangeschaft.  
We hebben verder ingezet op rekenmaterialen van Met Sprongen Vooruit. Rekenspellen om extra te 
oefenen met bepaalde opdrachten. We zullen op rekengebied ook het Rekenmuurtje gaan inzetten. 
Hierover zal u binnenkort meer informatie krijgen.  
Ook het thematisch werken zal een boost krijgen, hiervoor zijn we ook op zoek naar een mooi 
alternatief waarbij we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur ook een vaste plek gaan 
geven in de thema's.  
  
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 
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.  
  
Rapporten en gesprekken  
Na de vakantie zullen de rapporten weer mee naar huis gaan.  
Natuurlijk volgen dan ook de gesprekken met de leerkracht – hierbij hopen we ook alle leerlingen 
(van gr.5 t/m 8) welkom te heten, het gaat immers om hen.   
Voor deze gesprekken zal u binnenkort weer een uitnodiging in de mail ontvangen zodat u een 
tijdstip in de app kan aangeven.  
  
  


