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Agenda
6 februari
13 februari
25 februari
26 februari
1 maart
1 maart

Open dag Alkmaarse basisscholen
Start voorjaarsvakantie leerkrachten 3 studiedagen
Weer naar school
Rapporten mee
08.30-08.45 Samenwerkkwartier
Carnaval

Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie lijkt alweer ver achter ons. We hebben
een periode op school waarin veel kennis wordt getoetst
door het afnemen van de Cito-toetsen. Ook zijn er weer
een heel aantal mooie nieuwe thema’s gestart waar vol
enthousiasme aan gewerkt wordt en waar ook de ouders
hun bijdrage aan hebben geleverd, onze dank daarvoor.
Nog even en het is alweer voorjaarsvakantie. De leerlingen
zijn op 13 februari al vrij, op deze dag hebben de
leerkrachten een studiedag met aansluitend twee
administratiedagen. We wensen u veel leesplezier.
Team de Regenboog

Studiedagen
Tijdens de studiedag op 13 februari, buigt het team zich
over de lopende zaken die aandacht nodig hebben
voortkomend uit ons jaarplan. Hierbij hebben we het met
elkaar onder andere over hoe we het onderwijs kunnen
afstemmen op de ontwikkeling van kinderen en hoe we
leerlingen vooruithelpen in het leerproces. Op 14 en 15
februari is er voor de leerkrachten tijd om aan de rapporten
te werken, om alle toets resultaten te analyseren en het
aanbod van de lesstof te plannen voor de komende tijd.

Welkom bij ons op
school:
Lux, Saar, Aaron, Anne,
Thijmen,
Luuk, Liv, Emmelyn
Staking
Vrijdag 15 maart is er
wederom een landelijke
estafettestaking. Wij
inventariseren op dit
moment hoeveel
leerkrachten gebruik
willen maken van het
stakingsrecht. Houd u
hier in uw agenda s.v.p.
rekening mee, u hoort zo
spoedig mogelijk wat er
definitief besloten wordt.
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Broertjes en zusjes inschrijven
Binnenkort willen we gaan kijken naar het aantal groepen
dat we in 2019/2020 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 2020 vier jaar worden in te
schrijven. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Charlotte
Boeijen.
Kinderboekenschrijfster Ingeborg Bijlsma op bezoek
Tijdens de Nationale Voorleesdagen was
kinderboekschrijfster Ingeborg Bijlsma bij ons op bezoek.
Zij is o.a. bekend van de Bobbi-boeken. In november
verscheen haar nieuwste serie: Sep. Ingeborg bezocht
samen met Sep de groepen 1/2. Ze las voor uit Sep is jarig
en Sep en de baby en deed een activiteit met de spullen uit
de grote vertelkoffer.

Sep is jarig
ISBN 9789020676624

Sep en de baby
ISBN: 9789020676617

Meer informatie, kleurplaten en bestellen:
www.ingeborgbijlsma.nl

JOGG Alkmaar
Het fruitproject loopt goed. 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 EU-Schoolfruit
kunnen vinden welke pauzehappen er de volgende
week worden geleverd. Onze leverancier is Vitamine
& Zo.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/LeerkrachtenPO/Leveranciers-1/Vitamine-Zo-1.htm

Groene Hart Oudorp
Aan de westkant van het
Groene Hart Oudorp
wordt een eet- en pluktuin
gerealiseerd. De
gedachte is om een
ontmoetingsplek voor
jong en oud in het hart
van Oudorp te creëren.
Uitgangspunt bij het
ontwerp van de tuin en de
keuze van de beplanting
is geweest: eetbaar,
vriendelijk voor dieren:
aantrekkingskracht op
bijen, hommels, egels,
vlinders en vogels en
onderhoudsvriendelijk.
Kinderen van
basisscholen in Oudorp
worden betrokken bij de
aanleg van de eet- en
pluktuin. Ook krijgt de
school een stukje grond
toegewezen waar we
gebruik van mogen
maken als schooltuin.
Op woensdag 13 maart,
de Nationale
Boomfeestdag 2019
zullen leerlingen van
groep 7 aanwezig zijn om
de eerste bomen te
planten samen met de
wethouder. Er wordt
begonnen met het
planten van diverse
bomen en vervolgens in
de twee weken
daaropvolgend de overige
struiken en vaste planten.
Voor de aanplant van
bomen, struiken en
plantgoed wordt nog
gezocht naar vrijwilligers.
Aanmelden kan via
Facebook of bericht via
de site
https://groenehartoudorp.
nl
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Verlofaanvragen

Verscherping op te laat
komen.

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/pr
oduct/mo/files/p_38944.pdf

De leerplichtambtenaar
had als kritische noot dat
de verzuimregistratie
m.b.t. te laat komen
minimaal is. De
aankomende tijd zullen
we hierop scherper
toezien. Wij vragen u uw
kind op tijd op school te
brengen zodat de lessen
ook echt kunnen starten
om 08:30 uur.

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.
Controle door de leerplichtambtenaar
Afgelopen maand heeft de leerplichtambtenaar bij ons op
school controle uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de
toegekende verlofaanvragen, de absentieregistratie en het
beleid op verzuim. Bij incorrect handelen krijgt de school
tegenwoordig ook een waarschuwing of geldboete.
De leerplichtambtenaar is zeer scherp op luxeverzuim.
Rondom vakanties (dagen voor en na de vakantie) zijn wij
verplicht te vragen naar het verblijfadres van de zieke. Het
kan zijn dat de leerplichtambtenaar naar adressen vraagt
om te controleren of de leerlingen daadwerkelijk ziek is en
op en op dit adres verblijft. Als er een verlofaanvraag is
afgewezen en de leerling wordt vervolgens ziek gemeld zijn
wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Stappenplan te laat
komen:
*Leerling is 3 keer te laat,
de ouders worden hierop
aangesproken door de
leerkracht.
* Leerling is 6 keer te laat
wederom aanspreken op
het te laat komen door de
leerkracht.
* Bij 9 keer te laat komen
volgt er een gesprek met
ouders en de directie.
* Bij 12 keer te laat wordt
er een brief gestuurd naar
de ouders vanuit de
directie en wordt een
gesprek met CJG-coach
aangeboden.
Waarschuwing voor
melding bij de
leerplichtambtenaar volgt.
* Bij 15 keer te laat
melden we verzuim bij de
leerplichtambtenaar ook
volgt de inschakeling
CJG-coach.
De ouders zijn
verantwoordelijk voor het
op tijd komen. Vanaf 12
jaar is de leerling
medeverantwoordelijk.
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Vaccinaties GGD
Elk jaar vaccineert GGD Hollands Noorden de 9-jarige
kinderen tegen DTP (Difterie/Tetanus/Polio) en BMR
(Bof/Mazelen/Rodehond) volgens het
Rijksvaccinatieprogramma.
Elk kind krijgt enkele weken voor de vaccinatie een
schriftelijke uitnodiging thuisgestuurd.
Voor de school betekent dit dat een groep kinderen
geboren in 2010 de school voor de vaccinatie verlaat op
de dag waarop zij zijn uitgenodigd. Wij houden zoveel
mogelijk rekening met de planning van activiteiten op de
volgende dagen: 5 en 26 maart en 11 april. Na 12:45 uur.

Stagiaires
Vanaf volgende week zullen er weer nieuwe gezichten te
zien zijn bij ons op school. We ontvangen studenten van
Hogeschool Inholland en Hogeschool IPABO, deze
studenten doen de opleiding tot leerkracht. Ook ontvangen
we studenten van het Horizoncollege, deze studenten
worden opgeleid tot onderwijs- of klassen assistent.
Het kan zijn dat er in de klas van uw kind meerdere
studenten werkzaam zijn. Met het oog op het veel
besproken leraren te kort doen wij er alles aan om ons
steentje bij te dragen aan het opleiden van nieuwe
collega’s.
De studenten zullen zich persoonlijk nog voorstellen via
klasbord of Socialschools, we heten de volgende studenten
van harte welkom:

Meester Rick in groep
2D-3B op maandag en
dinsdag
Juf Roos in groep 1-2B
op dinsdag
Juf Yente in groep 6A op
maandag
Juf Monica in groep 5A
op maandag
Juf Sanne in groep 3C-4B
op maandag en dinsdag
Juf Su in groep 3C-4B op
donderdag en vrijdag
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Ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Als ouderraad verzorgen wij samen met de
docenten de speciale gelegenheden op school.
De eerstvolgende activiteit is het carnavalsfeest
op vrijdag 1 maart, bij het carnaval hebben we
altijd veel hulp nodig, een oproep zal snel
volgen. Daarnaast willen wij u erop attent
maken dat nog niet
voor elk kind de vrijwillige ouderbijdrage is
voldaan. Indien u twijfelt of u deze al heeft
voldaan kunt u contact opnemen met onze
penningmeester via e.smidt1@upcmail.nl. Het
kan zijn dat u dus de komende weken een
reminder voor deze ouderbijdrage ontvangt.
Verder willen we heel graag meer ouders in de
ouderraad verwelkomen, deze oproep hebben
we ook al tijdens de algemene ouderavond
gedaan en dezelfde oproep staat ook hieronder. Volgend jaar
nemen nl. Brenda, Karin en Edith afscheid na vele leuke jaren.

SAMEN MAKEN WE HET
VERSCHIL!
-

Wil je meer betrokken zijn bij het schoolleven
van de Regenboog?
Ben je creatief en heb je veel leuke ideeën?
Vind je het leuk om feesten te organiseren
voor onze kinderen?
Ben je overtuigd dat veel handen licht werk
maken?

Misschien is de Ouderraad dan wel iets
voor jou?
Het maakt niet uit of je kind in groep 1 of groep 8 zit,
iedereen is welkom.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij de
Ouderraad, zowel persoonlijk als via de mail:
patbren9@gmail.com.
Groeten van de Ouderraad; Brenda, Karin, Edith,
Edwin, Mischa, Francis, Sabine en Eveliene
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Nieuwsbrief (K)individu
Op zaterdag 12 januari was het weer zover: ons verjaardagsfeest!
(K)individu werd alweer 9 jaar en dat vierde wij met het thema winter en
iedereen was verkleed. Om 14.00 uur ging het feest van start en
druppelden de ouders en kinderen achter elkaar binnen. Er waren volop
activiteiten te doen. Zo kwam je bij de voordeur een ijsblokjesrace tegen.
Bij binnenkomst kon je kiezen uit koekjes versieren en sjoelen. Dit werd
dan ook volop gedaan. Hoe verder je liep in het pand, hoe meer leuke
dingen je tegen kwam. Zo kon je geschminkt worden en wat liepen er veel
mooie geschminkte kinderen rond, van Spiderman tot tijgers en
prinsessen. Er waren heerlijke versnaperingen voor zowel de kinderen als
de ouders. Na een versnapering konden de kinderen weer verder met de
leuke activiteiten. Er kon geknutseld worden, blikgooien stond ook op het
programma en ook kon je “sneeuwbal” happen. Maar de grootste favoriet
was toch wel het springkussen. Het was een zeer geslaagd feest. Wij
willen jullie graag bedanken voor jullie komst. Zaterdag 06-07-2019
hebben wij ons zomerfeest en dan is het thema Brazilië. Jullie zijn
allemaal van harte welkom.

