Nieuwsbrief Meidoornlaan

Agenda
23 juli t/m 1 september
17 september

juli 2018

Zomervakantie
Ouderinformatieavond

Introductie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De laatste loodjes… Het schooljaar 2017-2018 is bijna voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar.
We hebben samen feest gevierd, Sinterklaas, Kerstfeest ,Carnaval, Paasfeest, verjaardagen en
geboorten. Het SaKS feest was groots met allerlei activiteiten en we hebben ervan genoten.
Alle groepen zijn op pad geweest naar o.a. sportactiviteiten, het tuincentrum, restaurant, theater,
strand, Artis, Zuiderzee museum en het zwembad. Alleen met hulp van ouders konden deze
activiteiten worden ondernomen. We zijn heel blij dat er iedere keer weer veel ouders komen
helpen.
Het eind van het schooljaar staat in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van een lokaal,
leerkracht(en) en soms ook van kinderen die verhuizen, naar een andere school of andere klas gaan.
Wij nemen natuurlijk allemaal afscheid van groep 8. Voor hen breekt er een heel nieuwe fase aan.
Groep 8 veel succes en plezier op jullie nieuwe school.
Het mooie van het onderwijs is dat we elkaar in september opnieuw een gelukkig nieuwjaar kunnen
wensen en een frisse start maken.
Natuurlijk is het starten in een nieuwe groep spannend en soms even wennen, maar het is goed te
ervaren dat er naast bestaande vriendschappen ook weer nieuwe vriendschappen ontstaan.
Het komend schooljaar werken we in de onderbouw met 2 groepen 1-2 , 2 groepen 2-3 en een groep
3-4 naast de groep 4. De kinderen zitten in een eigen klaslokaal en zullen met regelmaat ook met de
kinderen uit de andere groepen in contact komen, in hun eigen lokaal en daarbuiten.
Wij wensen iedereen een goede jaarafsluiting, een heel fijne vakantie en alvast een goede start van
het nieuwe schooljaar.

Personele mededelingen
We heten Wouter Harmsen van harte welkom op de Regenboog als nieuwe leerkracht van groep 7.
Kamp groep 8
Groep 8 gaat 15, 16 en 17 mei 2019 op kamp.

Privacy
Een medewerker van SaKS heeft het team voorgelicht over de te nemen stappen wat betreft de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
SaKS werkt aan een digitale informatiefolder hierover voor de ouders.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
08-10-2018

Alkmaars Ontzet

22 t/m 26-10-2018

Herfstvakantie

19 t/m 20-11-2018

Studiedag/Administratie dag (leerlingen vrij)

24 t/m 04-01-2019

Kerstvakantie

13 t/m 22-02-2019

Voorjaarsvakantie

19-04-2019

Studiedag

22-04-2019

2e Paasdag

29-04-t/m 03-05-2019

Meivakantie

30 t/m 31-05-2019

Hemelvaartvakantie

10-06-2019

2e Pinksterdag

17 t/m 21-06-2019

Studiedag/Administratiedagen (leerlingen vrij)

12-07 t/m 23-08-2019

Zomervakantie

Verlof aanvragen
De laatste tijd komen er regelmatig 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.

JOGG
Via de onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van JOGG Alkmaar lezen.
https://mailon.nl/display.php?M=1283806&C=eda11f5d7ef6d260d56dab900e1b6b8a&S=7456&L=
1805&N=4239
Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad
Terugblik op de Avondvierdaagse 2018
Dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni was het weer zover: De Alkmaarse
Avondvierdaagse.
Wel 125 kinderen van de Regenboog hadden zich aangemeld en vol goede moed begonnen we
dinsdag 29 mei vanaf een andere locatie dan normaal, namelijk
de Noorderkade. Het was even spannend of we konden lopen
vanwege de dreigende weersomstandigheden, maar we waren
voor het onweer alweer thuis. Onderweg, de route liep door
Oudorp, kregen de kinderen een heerlijk ijsje van onze vaste
sponsor Snackhouse LOBO!

Op woensdag startten we vanaf het Waagplein. Die dag liepen we door Overdie, waar halverwege
een aantal enthousiaste hulpouders ons stond op te wachten met wat drinken en een appel, geheel
gesponsord door Albert Heijn Oudorp! Ook het weer zat deze dag weer mee.
Donderdag voer de route door Huiswaard. Ook tijdens deze avond hadden we
goed weer. De weergoden waren ons eigenlijk de hele avondvierdaagse goed
gezind. Halverwege deze route werden we weer opgewacht door enthousiaste
ouders om de kinderen met wat drinken , gesponsord door Albert Heijn Oudorp
en een krentenbol, gesponsord door Bakkerij Beerse, te verrassen.
Vrijdag 1 juni was alweer de laatste avond, nog 5 kilometer en iedereen had zijn
of haar medaille weer verdiend! Vandaag liepen we door het Hoefplan. Zo
hebben we een groot deel van Alkmaar bewandeld deze week. Deze avond werden de kinderen
getrakteerd op wat drinken wat de OR geregeld heeft en een snoepje( Óók gesponsord door Albert
Heijn Oudorp) Tenslotte kregen alle kinderen een bloem uitgedeeld bij de Grote Kerk. Deze kon de
OR aanschaffen tegen een kleine prijs bij Bloemenwinkel De Seizoenen.
Bij deze willen we alle kinderen en de hulpouders bedanken!! Zonder jullie was het geen succes!
Samen hebben we er weer een mooie vierdaagse van gemaakt. Kom je volgend jaar weer?
Onze speciale dank gaat uit naar Snackhouse LOBO, Bloemenwinkel De Seizoenen, Albert Heijn
Oudorp en Bakkerij Beerse voor de bijdrage, super!

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is in aantocht en dan moet Raai de Kraai zijn lieve vriendjes
zes weken missen. Maar hij zou graag na de vakantie ook nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes willen maken. Wij zouden graag meerdere dagen open gaan.
Wij werken op de peuteropvang van (K)individu met het VVE-programma
Peuterplein. Raai de Kraai is hier het gezicht van. Raai doet mee aan alle activiteiten die de kinderen
doen. Hij doet mee in de kring, waar wij iedere ochtend beginnen met ons “goedemorgen liedje” en
waar we de ochtend doornemen. Daarna komt Raai aan tafel zitten met de activiteit van het
Peuterplein programma. Na de activiteit is het tijd om een hapje te gaan eten en drinken. We
smikkelen lekker van fruit en drinken een beker water. Ook Raai wordt natuurlijk niet vergeten en
krijgt van de kinderen vaak wat aangeboden. Na het eten en drinken wordt er nog een activiteit
gedaan, waarna het tijd is om daarna buiten te spelen. Na het buiten spelen is er nog tijd genoeg om
naar een leuk verhaal te luisteren. En dan zit de ochtend er helaas al weer op en komen de papa’s en
mama’s weer.
Als u interesse heeft in de peutergroep kunt u dit aangeven bij de leidsters of via het hoofdkantoor.
Met vriendelijke groet,
De leidsters
Peuteropvang (K)individu Regenboog

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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