Nieuwsbrief Meidoornlaan

Oktober 2018

Agenda
2 oktober

Opening Kinderboekenweek

4 oktober

Voorstelling in de Grote Kerk
Groep 1 t/m 4

5 oktober

Lampionnenoptocht groep 3 en 4

8 oktober

Alkmaars ontzet, kinderen vrij

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek
14.00-15.00 uur

22-26 oktober

Herfstvakantie

8 november

Samenwerkkwartier

Introductie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is gestart. Vol verwachting kwamen alle kinderen en ouders de school binnen.
De eerste weken stonden in het teken van kennismaken met de leerkracht, de leerlingen, de regels,
de nieuwe omgeving en de materialen.
Onze informatieavond werd druk bezocht. In de klassen is informatie gegeven over het reilen en
zeilen in de groepen. Ook heeft de ouderraad uitleg gegeven over de uitgaven van het vorig
schooljaar. Twee ouders hebben zich opgegeven voor de kascommissie 2018-2019.
Aan het eind van de vakantie bereikte ons het verdrietige bericht dat Marcel Kramer, mede-eigenaar
van Kindividu, plotseling is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Inge en kinderen, wij wensen
hen veel sterkte.

Social schools
We merken dat er veel onrust is over Social Schools en dat begrijpen we, want bij Social Schools is
helaas niet alles volgens de planning verlopen. Er missen nog enkele functionaliteiten in het product.
Ook de upgrade bij onze school is niet helemaal soepel verlopen.
De koppeling van de jaarkalender vanuit Social Schools naar de website zal binnenkort geregeld
worden. Tot die tijd kunt u wel de jaarkalender in Social Schools terug vinden en op de website vindt
u ook de vakantiedagen en studiedagen.
Wij zoeken als school naar een passende oplossing.
Personele mededelingen
Sandra Hoffer werkt op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2 A en vrijdag in groep 1/2 B.
Privacy
Tijdens de informatieavond is het formulier ‘toestemming gebruik beeldmateriaal’ uitgedeeld aan de
ouders. Wij ontvangen het ingevulde formulier graag voor 5 oktober retour.
Tevens willen wij u erop wijzen dat foto’s die u op school maakt, niet zonder toestemming van
ouder(s) / verzorger(s) mogen worden gedeeld met anderen.
Isla Espiral
Isla Espiral is ontstaan vanuit een zoektocht naar het ‘waarom’ van
ons onderwijs. Deze reis is gemaakt met ouders, leerkrachten,
bestuur en andere stakeholders van SaKS.
Er is een begrijpelijke en spannende reis bedacht langs de
kernwaarden, de pijlers en de richtsnoeren van SaKS en natuurlijk
worden de leerlingen meegenomen op deze reis.
Op het mysterieuze Isla Espiral ontstond een spiraalvormige reis.
Veertien kinderen gaan op deze reis. Een reis langs twaalf poorten,
met als eindbestemming de altijd in mist gehulde top van de vulkaan. Hier worden de avonturiers
uiteindelijk wie ze echt zijn…
De komende periode staan de poort van Max, de poort van Sophie en de poort van Roos centraal en
daarmee de kernwaarden ontmoeting, eigenheid en verwondering.
De poort van Max is in vele klassen al geopend. De veertien kinderen stonden op het eiland voor een
poort en kregen de allereerste sleutel per brief van Kaiako. ‘Niemand kent elkaar, iedere reis begint
met handen schudden’.
Stel je voor dat wij als klas of groep voor de eerste poort zouden staan? Hoe zouden we elkaar beter
kunnen leren kennen? Dat was de eerste opdracht voor iedere groep.
Er zijn handen geschud met verschillende kleuren verf en er ontstond een nieuwe kleur, kinderen
hebben elkaar geblinddoekt ontmoet en er zijn complimentenbriefjes uitgewisseld.
Sommige groepen staan al voor de volgende poort. Spannend, wat gaat er gebeuren?

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema
van de Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap en het motto is Kom
erbij!
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van
echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet
voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige
momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van
miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt,
iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door
alle culturen, rangen, standen en geslacht heen.
Meer informatie over de kinderboeken kunt u vinden via onderstaande link.
https://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/
Op school kunnen de ouders en verzorgers tijdens de afsluiting op 12 oktober, van 14:00 uur tot
15:30 kijken naar optredens.
14:10 groepen 1/2
14:20 groepen 2/3
14:30 groepen 3/4 en 4
14:40 groepen 5
14:50 groepen 6 en 6/7
15:00 groep 7
15:10 groep 8
In de aula zal een boekenmarkt en verkoop van thee, koffie en limonade zijn. In de klassen worden
door ouders bereide lekkernijen verkocht.

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn bij ons op school de volgende leerlingen gestart: in groep 1A Destiny, Sep,
Spyke en Tom, in groep 1B Luuk, Jop en Anouk, in groep 2D Chloe en Thymen, in groep 3 Tess, in
groep 4A Lana, in groep 5A Cecilia en Milan en in groep 6A Senna.
In oktober verwelkomen wij de volgende kleuters: Vince, Frederik, Pip en Milou.
We wensen jullie allemaal een fijne schooltijd op de Regenboog

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.
Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad
Het nieuwe schooljaar is een paar weken oud en we zijn alweer druk bezig met de
Kinderboekenweek. Mocht u nog (strip)boeken hebben die we kunnen verkopen
op de boekenmarkt dan kunt u ze inlever bij de docent.
Ook andere evenementen zullen dit jaar met hulp van de ouderraad plaatsvinden. Zoals u misschien
heeft gezien op de schooldeuren of heeft gehoord tijdens de ouderavond, zijn we nog opzoek naar
versterking van de ouderraad. Een aantal ouders is om verschillende redenen gestopt en vers bloed
is nodig om alle activiteiten te kunnen organiseren. Ook zullen we een kalender opstellen van de
activiteiten, waar we hulpouders bij kunnen gebruiken, dit geeft u meer gelegenheid om eventueel
vrij te nemen als u wilt helpen.
Voor meer informatie of het aanmelden voor onze gezellige en actieve OR, kunt u contact opnemen
met een lid van de OR of mailen naar patbren9@gmail.com
Tot ziens op school,
Edith Fakir, Karin Bijdevier, Francis Buonofiglio, Sabine Ebbe, Eveline Hoes, Mischa en Nancy
Buisman, Edwin Schmidt
en Brenda Dekker

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu
Bij (K)individu werken we de komende maand aan het thema herfst.
De peutergroep heeft een prachtige herfsttafel gemaakt. De peuters hebben samen met de juf veel
materialen gezocht om de tafel mooi te versieren. Zo werden er eikeltjes, beukennootjes, kastanjes
en natuurlijk mooie herfstbladeren gezocht. Ook zijn er al prachtige knutselwerken gemaakt.

Ook de BSO is druk bezig met het thema herfst. Voor iedere dag staat er een andere activiteit
gepland. De ene dag is dit knutselen, de andere dag een kookactiviteit, maar ook bijvoorbeeld een
tikspelletje aangepast op het thema. Zo zijn er afgelopen week al vogelverschrikkers geknutseld en
hebben we gesmikkeld van herfstappeltjes. Wat waren die lekker zeg! We hadden een laagje
pindakaas op een stukje appel gesmeerd en daarna gedoopt in wat muesli. De kinderen konden er
geen genoeg van krijgen.
Voor de komende tijd staan er nog veel meer leuke activiteiten op het programma. Zo gaan we
bijvoorbeeld nog verven met bladeren, maar ook gaan we zelf chips proberen te maken van appels.
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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