Nieuwsbrief Meidoornlaan

februari 2018

Agenda
19 februari

20 februari
22 februari
23 februari
26 februari- 2 maart
9 maart
14 maart
12 maart- 16 maart

groep 1,2 en 3 naar het theater,
naar de voorstelling: wij gaan op
berenjacht
samenwerkingskwartier
kinderen vrij, studiedag
kinderen vrij, administratie dag
voorjaarsvakantie
2e rapport mee
school mogelijk gesloten i.v.m.
staking
oudergesprekken

Introductie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
135 jaar SaKS, wat een mooi feest. De kinderen hebben genoten
van de activiteiten in de Grote Kerk en het optreden van Dirk
Scheele. Het reisje met de bus was voor veel kinderen al
bijzonder!
De griep heeft in alle hevigheid toegeslagen, ook bij ons op de Regenboog. Het was dagelijks weer
puzzelen om alles draaiende te houden. Gelukkig komt het voorjaar eraan, we hopen dat het
iedereen helpt om weer gezond en fit te worden.
In de kleutergroepen kunnen de kinderen heerlijk uiteten in het Chinese restaurant, de pizzeria en
een restaurant met allerlei gerechten. Groep 2-3, 3 en 4 leren van alles over vogels. Ze hebben zelfs
uilenballen opengemaakt en het was een grote verrassing wat er allemaal tevoorschijn kwam. In de
groepen 5,6 en 7 wordt aandacht besteed aan ‘we zijn wat we eten’, spijsvertering en voeding. In
groep 8 staat ‘anders zijn is oké’ centraal.
Wat een blije gezichten tijdens het carnavalsfeest. Niet alleen de kinderen waren verkleed, maar ook
de hulpouders en -grootouders. Tom van Hemert heeft foto’s gemaakt van het feest. Deze worden
op de website geplaatst.

Personele mededelingen
Marry Vlug staat op woensdag in groep 6. Zij vervangt Sylvia Balvers tijdens haar studieverlof.
Schoolvoetbal
De teams zijn en doorgegeven aan de organisatie. Het wachten is nu op het speelschema. Zodra dit
bekend is kunnen ouders die een team willen begeleiden zich aanmelden. Meer informatie volgt.

Parkeren auto’s
Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw auto in de daarvoor bestemde vakken parkeren?
Auto’s op de stoep zorgen voor onveilige situaties.

Verlof aanvragen

Regelmatig komen er verzoeken binnen voor verlof/ buitengewoon verlof. Aan het toekennen
van verlof zijn strikte regels verbonden. Op de website van gemeente Alkmaar kunt u de
bepalingen terugvinden.
Http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/product/mo/files/p_38944.pdf
De belangrijkste regels staan hieronder beschreven.
Kortdurend bijzonder verlof
U krijgt verlof voor:
* Bijwonen huwelijk bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1 dag)
*25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
*Bijwonen huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
*Verhuizing (1 dag)
*Overlijden bloedverwant
Vakantieverlof
Vakantieverlof is aan strikte regels verbonden.
*Verlof wordt toegekend als er in géén enkele vakantie een mogelijkheid is om samen als gezin op
vakantie te gaan. Dit moet dan te maken hebben met de aard van het beroep van ouders. De enige
beroepen die in deze categorie vallen zijn vliegend personeel, agrariërs en horecapersoneel.
*Het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden.
*Het verlof duurt maximaal tien dagen.
*Het verlof wordt maximaal één keer per jaar toegekend. Wanneer wij als school vermoeden dat er
sprake is van ongeoorloofd verzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Studiedagen
Donderdag 22 februari tijdens de studiedag buigt het team zich over de lopende zaken die aandacht
nodig hebben. Na de voorjaarsvakantie volgt een verslag.
Vrijdag 23 februari is een administratie dag, de rapporten worden dan o.a. gemaakt.
Staking
Woensdag 14 maart zou het zo kunnen zijn dat de school dicht is i.v.m. de landelijke estafettestaking.
Op dit moment wordt er stichting breed nog overlegd of de SaKS scholen dicht gaan of niet. Houd er
in uw agenda wel rekening mee, u hoort zo spoedig mogelijk wat er definitief besloten wordt.
Broertjes en zusjes inschrijven
Binnenkort willen we gaan kijken naar het aantal groepen dat we in 2018/2019 kunnen gaan maken.
Voor ons is het heel belangrijk dat we weten hoeveel kinderen we ongeveer kunnen verwachten in
het komende schooljaar. We willen u dan ook vragen om de kinderen die vóór 1 juli 2019 vier jaar
worden in te schrijven. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Inge Liefting.

JOGG Alkmaar
Ook de komende weken krijgt uw kind nog schoolfruit. Het kan voorkomen dat
uw kind iets echt niet lust. Om te voorkomen dat u kind niets eet, kunt u uit
voorzorg fruit meegeven wat uw kind wel lust. Op de website van EUSchoolfruit kunnen vinden welke pauzehappen er de volgende week worden
geleverd. Onze leverancier is Vitamine & Zo.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Vitamine-Zo-1.htm

Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad

Wij willen alle ouders, oma’s etc. bedanken die met carnaval hebben geholpen. Door
jullie inzet hebben de kinderen weer een gezellig middag gehad. De voorbereidingen
voor het paasfeest zullen eerdaags weer van start gaan, ook de avondvierdaagse staat weer op de
kalender.

In de OR is een verandering van de bezetting op handen, wij willen vragen of er misschien betrokken
ouders zijn die ons volgend schooljaar maar het mag ook eerder komen versterken.

Daarnaast willen we jullie nogmaals wijzen op de ouderbijdrage, indien u deze nog niet betaald heeft
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te voldoen. U kunt de bijdrage van € 40 overmaken
op NL02RABO 0187 4537 80 t.n.v. Ouderraad De Regenboog Oudorp . Vermeld de naam en groep van uw
kind. Mocht u twijfelen of u betaald heeft, dan kunt u ons mailen en dan kijken wij het voor u na
(patbren9@gmail.com).

Misschien ten overvloede maar ook groep 8 betaald naast het kampgeld de ouderbijdrage.
Namens de ouderraad,
Brenda Dekker-Meereboer

Nieuws van de MR
25-01-2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar
plaatsgevonden, in een nieuwe samenstelling. Begin december heeft er een MR
verkiezing, voor de oudergeleding locatie Meidoornlaan, plaatsgevonden. Opnieuw treden Nicky en
Christian aan in de MR voor hun tweede termijn. Floor neemt als nieuw lid haar intrede. Welkom allen.
Binnenkort zal er binnen de MR ook een nieuwe voorzitter gekozen worden. Naar aanleiding van deze
veranderingen zullen wij ervoor zorgen dat de pagina van de MR op de website, een update krijgt.
Geconstateerd wordt dat de 2 locaties van de Regenboog, steeds meer hun eigen protocollen,
schoolplannen en processen ontwikkelen en hanteren. Daardoor ontstaat de vraag in hoeverre de MR nog
als één moet blijven en of dat we moeten overgaan tot twee medezeggenschapsraden. We gaan
inventarissen wat reeds is gesplitst en wat momenteel nog voor beide locaties hetzelfde is. Ook dienen
we te onderzoeken wat de eventuele juridische consequenties zijn.
De MR oudergeleding vertegenwoordigt u als ouder. Graag evalueren wij, de komende vergadering van
27 maart, het continurooster en graag zouden wij uw ervaring daarin meenemen. Mail naar
mr.regenboog@saks.nl, een MR lid aanspreken is natuurlijk ook altijd mogelijk!

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu
Op zaterdag 13 januari was het verjaardagsfeest van (K)individu. Hiep hiep hoera 8
jaar!!
Het thema van het feest was Disney. Alle juffen en meesters waren verkleed als
Disneyfiguren en ook de kinderen mochten verkleed komen. Zo liepen er verschillende prinsessen rond,
een kabouter uit de 7 dwergen, Lejoor, Olaf en zelfs Cruella de Vil.
Er waren heel veel leuke activiteiten te doen. Je kon meezingen met je favoriete liedjes, dansen,
blikgooien. Ook was er 101 dalmatiërs verstoppertje. Cruella was dan op zoek naar 'haar dalmatiërs'. Er
kon geknutseld worden; Olaf de sneeuwpop en de kleine zeemeermin konden worden gemaakt. Op weg
naar alle activiteiten kon je speuren naar letters, die op verschillende plekken hingen, deze letters
vormden een titel van een film. Tot slot was er nog de mogelijkheid om je te laten schminken. De
kinderen mochten voordat ze naar huis gingen nog een cadeautje grabbelen uit de grabbelton. Het was
een leuk en super gezellig feest.
We hebben op de BSO een mooie nieuwe vloer gekregen. Het ziet er weer mooi en fris uit.

Nieuws van Kinderopvang de Kinderkamer

De Kinderkamer is een kinderopvangorganisatie in Oudorp en wij bieden naast reguliere
Kinderopvang 0-4 jaar ook VVE Peuteropvang 2-4 jaar, Buitenschoolse Opvang een Sport BSO en
vakantie opvang aan. De gezellige en huiselijk sfeer wat u zoekt vindt u bij ons terug! Goede en
liefdevolle zorg voor uw kind(eren) met activiteiten passend bij de ontwikkeling van de verschillende
leeftijdsgroepen. Wij hechte veel waarden aan een professionele cultuur en leiden als leerbedrijf,
pedagogisch medewerkers op tot professionals.
 Ruime openingstijden van 07.00 uur tot 18.30 uur
 Alleen gesloten op officiële feestdagen
 Voorschoolse opvang van 07.00 uur tot 08.30 uur, wij brengen kinderen naar alle scholen in
Oudorp.
 Flexibele opvang mogelijk op alle dagen.

 Kleinschaligheid met vast personeel
 Ruime en lichte groepsruimten en per leeftijdsgroep een speelplein.
 Gevarieerd activiteitenprogramma.
Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie via
www.dekinderkamer.com, info@dekinderkamer.com of telefonisch via ons
kantoor 072-5203738. U mag natuurlijk ook gewoon even langs komen op onze
hoofdlocatie aan de Merwedestraat 2

Informatie op een rij
Emailadressen/websites
Ouderraad Meidoornlaan

School

patbren9@gmail.com

regenboog-m@saks.nl

Medezeggenschapsraad

Website

mr.regenboog@saks.nl

www.regenboog-saks.nl

Ouders welkom in de school
Na 14:00 uur bent u van harte welkom om even binnen te lopen en samen met uw kind te kijken naar het werk
van uw kind.
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