NIEUWSBRIEF
18-09-2020

IN DEZE
NIEUWSBRIEF:

Nieuwe vormgeving

Nieuwe vormgeving

Omdat we u zo goed mogelijk van informatie willen
voorzien en zo duidelijk mogelijk willen zijn in onze
communicatie hebben wij voor een nieuwe
vormgeving van onze nieuwsbrief gekozen. Elk stukje
in de nieuwsbrief zal een eigen kleur bevatten zodat
goed te zien is waar wat bij hoort. Ook zit er
tegenwoordig standaard een agenda bij voor de
komende periode en staan voor vast alle vrije dagen
erbij. Zo heeft u alles bij de hand.
En als laatste zullen wij alle jarige leerlingen in het
zonnetje zetten! Zo blijft de nieuwsbrief voor iedereen
een feestje om te lezen… ;)

Afwezig of Ziek
Onderwijs op afstand
Kinderboekenweek
Kleurenblokjes
5 okt 'dag van de leraar'
Fotograaf
Schoolplein

Afwezig of ziek?
Om goed in beeld te hebben waarom leerlingen
afwezig zijn hebben wij het keuze menu in
SocialSchools aangepast. Wilt u daarin aangeven
waarom uw kind afwezig is? De hiernaast
afgebeelde keuzes kunnen gemaakt worden. Wilt u
als u belt naar school ook één van deze redenen
opgeven.

Onderwijs op afstand
We krijgen steeds te maken met afwezige
leerkrachten. Volgende week ontvangt u een aparte
nieuwsbrief waarbij wij precies gaan vertellen wat
wij gaan doen bij een afwezige leerkracht en hoe het
onderwijs op afstand dan wordt vormgegeven.
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Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 30 september start de landelijke
Kinderboekenweek met het thema ‘Er was eens…..’
Omdat wij dit zo’n interessant thema vinden zullen
wij op maandag 28 september in gezamenlijkheid
met de leerlingen deze twee weken openen en op
vrijdag 9 oktober zullen wij deze dag weer feestelijk
afsluiten. Helaas door alle coronamaatregels
kunnen we ouders niet toestaan bij de opening. Wij
zullen een filmpje maken en die via SocialSchools
versturen.

Dit jaar organiseren wij weer een Boekenruilmarkt
tijdens de Kinderboekenweek.
Vanaf maandag 21 september t/m vrijdag 2 oktober
kunnen oude boeken ingeleverd worden bij de
hoofdingang van beide schoolgebouwen. Op vrijdag
9 oktober zullen alle groepen tijdens schooltijd een
bezoekje brengen aan de Boekenruilmarkt.
Alvast bedankt voor de boeken!

Boekenruilmarkt:
Heeft u ook boeken in de kast die uw kinderen niet
meer lezen?

Kleurenblokjes
Elke leerling heeft of krijgt een kleurenblokje. Dit is
een blokje waarmee de leerlingen
tijdens het werken kunnen
aangeven of ze hulp nodig
hebben of zelf iemand kunnen
helpen. Hiermee kunnen we in de
gehele school op dezelfde manier werken met
uitgestelde aandacht, het zelfstandig werken
bevorderen en het samenwerken met elkaar
stimuleren.

Het blokje is van de leerling en hij/zij neemt hem elk
jaar mee naar de volgende jaargroep.
Mocht uw kind het blokje kwijt zijn en nergens
kunnen vinden? Dan mag het opnieuw worden
aangeschaft voor 2,5 euro.
Natuurlijk zullen we dit in goed overleg doen met
ouders, maar we hopen wel met deze maatregel
leerlingen bewuster met
spullen om te laten gaan.

5 Oktober
‘Dag van de leraar’
Elke jaar vieren wij op 5 oktober 'World Teachers
Day' Deze dag worden wereldwijd alle leerkrachten
en onderwijzend personeel in het zonnetje gezet!
Natuurlijk zijn wij ook ontzettend blij met onze
collega's en dat zullen we hen zeker deze dag extra
laten weten!
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Fotograaf
Op 6 oktober komt een fotograaf een hele ochtend
nieuwe foto’s maken voor onze publicatie doeleinde.
Zoals onze nieuwsbrief en de website. Wilt u voor die
tijd de privacy voorkeuren doorgeven van uw
kind(eren) in de SocialSchools app? Dan kunnen we
daar tijdens het maken van de foto's rekening mee
houden. In basis maken wij alleen foto’s waar
meerdere kinderen op staan. Maken we een foto
waar 1 of 2 kinderen op staan? Dan zullen we altijd
voor publicatie toestemming vragen aan
ouders/verzorgers.
Zijn er geen voorkeuren ingevuld? Dan gaan we
ervan uit dat u geen bezwaar heeft!

Schoolplein
Zoals u weet zijn we druk bezig om ons schoolplein
op te knappen. Echter verloopt de communicatie
met de gemeente en de uitvoerende partij stroef.
We hebben voor de vakantie een plan gekregen. In
de vakantie is de offerte gekomen en we zijn
geschrokken. Samen met twee enthousiaste ouders
willen we nu kijken of wij met een tegenvoorstel
kunnen komen richting de gemeente. Maar we
kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Heeft u
kennis van het herinrichten van ruimtes? Kunt u
wellicht overweg met een ontwerpprogramma. Heeft
u of werkt u bij een bedrijf dat wellicht iets voor ons
zou kunnen betekenen in de breedste zin van het
woord? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan Berrit
via; dir.regenboog@prisma-almere.nl. We hopen zo
samen met ouders een mooi plan in te dienen. Na
de herfstvakantie hopen we bij elkaar te komen om
een eerste ontwerp te maken en een plan in te
dienen.
Namens Kelly(moeder van Dean en Chelsea) en
Rene (vader Angelina en Bodi)
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Agenda

Gefeliciteerd!

28 sept:
05 okt:
06 okt:
09 okt:

September

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Fotograaf komt langs
Start herfstvakantie om 12.00u

VAKANTIE SCHOOLJAAR 2020-2021
Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec 2020 t/m 3 jan 2021
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 feb 2021
Paasweekeinde: 02 t/m 05 april 2021
Meivakantie: 01 t/m 16 mei 2021
Pinksterweekeinde: 22 t/m 25 juni 2021
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen
Dinsdag 24-11-20
Vrijdag 05-02-21
Maandag 08-02-21
Woensdag 28-04-21
Donderdag 17-06-21
Vrijdag 09-07-21

18 sept: Rocasse, Rhiley, Puck
19 sept: Valerie
20 sept: Luuk, Yven
22 sept: Dewi, Mika
24 sept: Mees
25 sept: Rosalena, juf Marinka jarig!
26 sept: Isabella (welkom op school), Shea
27 sept: Isa-Bo (welkom op school) Cataleya
28 sept: Noa
29 sept: Demsy
30 sept: Tilensa, Duko, Arthur, Benthe, Lotte

Oktober
01 okt: Lisa(welkom op school), Zoë, Juliette
02 okt: Sofie (welkom op school)
03 okt: Fenna, Joshua

De volgende middagen zijn de leerlingen om 12.00u
uit. 09-10-20, 13-11-20, 18-12-20
2021: 06-01-21, 19-02-21, 01-04-21, 21-05-21,
08-07-21
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