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 Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Noah, Szilard, Thijs-Jelle, Tom, Evi, Benny, Cihan en Stan! Wij wensen jullie een 
fijne dag. Alvast Gefeliciteerd en een leuke dag gewenst! 

Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie starten Youssef, Givanni en Liam in groep 1 /2 bij juf Eline. Soulayman en Assia starten bij juf 

Danique in groep 5/6. 

Inhoud 

• Inleiding 

• Korte mededelingen 

• Ouders in de school 

• Vrijdaginfo 

• Gezonde school, traktaties en verjaardagen 

• Even voorstellen... 

 

Maandag 23 augustus Eerste schooldag :) 

Donderdag 2 september Informatiebrief uit alle groepen. 

Dinsdag 8 en woensdag 9 september Kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen  

Woensdag 22 september Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 24 september Vrijdaginfo 

Maandag 27 sept – vrijdag 1 oktober Week tegen het pesten 

Dinsdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober Kinderboekenweek: Worden wat je wilt. 

Zaterdag 16 oktober t/m MAANDAG 25 

oktober 

Herfstvakantie + studiedag 
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Inleiding 

Dit is de eerste vrijdaginfo van dit schooljaar. Afgelopen week zijn wij weer bezig geweest om alles voor te 

bereiden voor het nieuwe schooljaar. Alle klassen en de school zien er weer supergezellig uit om alle kinderen 

maandag weer te ontvangen. Wij zijn allemaal goed uitgerust en hebben er zin in om iedereen weer te zien. 

Hopelijk heeft iedereen fijne weken gehad en heeft iedereen zin om weer fris te beginnen! 

Komende maandag starten we weer op de normale tijd. Wij willen het jaar feestelijk openen en nodigen u uit 

om op het schoolplein te komen staan en nog even met elkaar een praatje te maken. Wij houden als 

volwassenen nog 1,5 meter afstand, maar op het schoolplein hebben we genoeg ruimte om dat te doen. Vanaf 

8.15 uur staan wij met het team buiten om u te ontmoeten in een gezellige feestelijke setting. Tot maandag! 

 

Korte mededelingen 

• Maandag starten we weer gewoon met gymlessen. Denkt u aan het meegeven van gymspullen. 

• Komend jaar gaan we weer gebruik maken van de Chromebooks, daarom willen wij u vragen om voor 

uw kind in groep 3 t/m 8 oordopjes te verzorgen. Mocht dit een probleem zijn geef het bij de 

leerkracht van uw kind aan. 

• Wilt u uw kind zelf controleren op hoofdluis, na iedere schoolvakantie? 

Ouders in de school (Covid maatregelen) 

Als team hadden wij gehoopt dat het mogelijk was u als ouders na de vakantie weer in de school te 

ontmoeten. Helaas zijn we nog niet zo ver. In de bijlage bij deze vrijdaginfo vindt u een algemene brief van 

Meer Primair betreffende de corona-maatregelen. 

Gelukkig kunnen we de oudergesprekken aan het begin van het jaar wel weer in de school (live) voeren. De 

informatieavond aan het begin van het jaar kan helaas nog niet doorgaan. Het is niet mogelijk om met alle 

ouders uit de klas in de hal 1,5 m afstand te houden. Om deze reden ontvangt u over 2 weken uitgebreide 

algemene informatie van de leerkracht. Mochten er belangrijke vragen of opmerkingen zijn dan kan dit 

worden besproken tijdens de kennismakingsgesprekken. 

Wij zijn nog wel aan het bespreken hoe wij met de (iets versoepelde) geldende maatregelen u vaker in het 

pand kunnen uitnodigen, zodat u ook de school wat vaker van binnen kunt bekijken. Meer informatie volgt in 

de komende Vrijdaginfo. 

Vrijdaginfo 

Komend schooljaar zal de algemene informatie die voor alle ouders bestemd is iedere 4 weken verschijnen. 

Wij zouden het leuk vinden om dan ook een nieuwe naam voor de "Vrijdaginfo" te bedenken. Mocht u of uw 

kinderen een leuke naam weten, dan horen wij het graag. Vertel het aan de juf en wie weet wordt dat de 

nieuwe naam van De Regenboog nieuwsbrief... 
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Gezonde school, traktaties en verjaardagen 

Als gezonde school willen wij u vragen om uw kind groente of fruit mee te geven als tussendoortje en een 

gezonde lunch mee te geven. Voor traktaties vragen wij u om te kiezen voor een voorverpakte gezonde 

variant. Er mag best iets lekkers bij zitten, maar denk u alstublieft aan de portie grootte.  

De juffen en meesters hebben altijd genoten van de heerlijke traktaties voor het team. Dank hiervoor. Maar 

als we heel eerlijk zijn vinden we het niet nodig. Wij willen u daarom vragen echt niets voor het team te 

trakteren. Dank alvast. De jarige kinderen zetten wij natuurlijk wel in het zonnetje en verrassen wij met iets 

leuks. 

Op woensdag is het altijd kraanwaterdag, iedereen drinkt die dag lekker water. 

Even voorstellen... 

Komend jaar zijn er een aantal nieuwe mensen in de school. Louise en Marcella stellen zich via deze weg aan u 

voor. Foto's van alle teamleden worden binnenkort vernieuw en op de website geplaatst. 

….............................................................................................. 

Ik ben Louise Grapendaal, 29 jaar oud en komend schooljaar zult u mij vinden in groep 7/8. 

Inmiddels ben ik 9 jaar in dienst van Meer Primair, dit is de stichting waar ook De Regenboog onder valt. 

Hiervoor ben ik lange tijd werkzaam geweest op De Juliana van Stolbergschool in het centrum van Hoofddorp. 

Echter houd ik van uitdaging en afwisseling en dat is de reden geweest om een wisseling naar een andere 

school te maken. 11 jaar geleden heb ik stage gelopen op De Regenboog en dat is toen zeer goed bevallen. Ik 

vind het dan ook leuk om hier nu terug te zijn als juf. Naast mijn baan als juf heb ik diverse studies en 

cursussen gedaan, waaronder de Post HBO opleiding bewegingsonderwijs en de Post HBO opleiding ICT-

coördinator. Dit zijn dan ook dingen waar ik affiniteit mee heb. Ik heb veel zin om in groep 7/8 aan de slag te 

gaan en ik hoop ook dat ik u als ouder binnenkort ontmoet, zodat we het onderwijs aan uw kind met elkaar zo 

goed mogelijk vorm kunnen geven. 

…....................................................................................................... 

Mijn naam is Marcella, ik ben 28 jaar en dit schooljaar start ik als onderwijsassistent in groep 3/4.  

Naast dat ik onderwijsassistent ben, ben ik ook student. Samen met juf Myrna zit ik in het tweede jaar van de 

(deeltijd)opleiding tot leerkracht basisonderwijs. 

Ik vind het superleuk om alvast ervaring op te mogen doen in het onderwijs voordat ik zelf mijn droom kan 

waarmaken als juf.  

Daarnaast woon ik sinds kort in Uithoorn, samen met mijn vriend en twee poezen Puck en Fientje. 

Naast alle hectiek van een baan in het onderwijs en een studie vind ik het ook heel erg leuk om spelletjes te 

doen, te lezen en toneel te spelen. Op een vrij avondje ben ik dan ook graag in het theater te vinden. 

Als je vragen voor me hebt, iets wilt zeggen of als er iets is mag je me altijd even aan mijn staart trekken, ik 

ben er op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk er heel erg naar uit om iedereen dit schooljaar te leren 

kennen!                                                      
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