
Nieuwsbrief 26 augustus 2020 

￼ 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 
In deze (korte)  nieuwsbrief het laatste nieuws van dit jaar. 
We wensen u een hele fijne kerstvakantie. 
 
Wat is er weer veel veranderd vorige week....  We realiseren ons dat er wederom 
veel van de flexibiliteit van u en uw kinderen werd gevraagd. We hebben de ervaring 
uit vorige lockdowns dat we er met elkaar de schouders onder kunnen zetten! Wij willen jullie 
dan ook bedanken en waardering uitspreken voor deze flexibiliteit.  
 
Ongetwijfeld zullen de feestdagen er anders uitzien, met alle beperkingen rondom 
het Corona-virus. Ondanks dat hopen we dat u de warmte van uw dierbaren om u 
heen voelt. Bovenal wenst het hele team van Regenboog Woudhuis u en uw 
kind(eren) een gezond en gelukkig 2022! 
 
 
 
Agenda 
 
Maandag 10 januari 
 

Eerste schooldag 2022 
 

Donderdag 13 januari 
 

Leerlingenraad 

Donderdag 27 januari 
 

MR – OR vergadering 19.30 

  
  

Na de vakantie 
Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar de volgende persconferentie. Wij hopen van harte dat 
we alle kinderen na de kerstvakantie weer fysiek op school kunnen ontvangen.  
Mocht dit niet zo zijn ,dan ontvangen jullie zo snel mogelijk een uitgebreide nieuwsbrief met 
hoe we het online lesgeven weer op gaan pakken. De afgelopen week zijn de leerkrachten al 
druk bezig geweest dit in orde te maken, mocht het nodig zijn dan kunnen we gauw starten.  
Uiteraard komt er dan bij deze nieuwsbrief ook weer een uitvraag voor devices en de 
noodopvang. 
 
Welkom 
Er is weer een nieuwe leerling gestart bij ons op school. Liam, van harte welkom!  
We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons op school. 
 
Start bouw tunnel  
Vanaf 3 januari starten de daadwerkelijke werkzaamheden voor de spoorwegtunnel en de 
verbreding van de Laan van Osseveld, de voorbereidingen zijn grotendeels gedaan. De 
bouw van de tunnel zal tot ongeveer maart/april 2023 duren. Vanuit de aannemer is 
aangeboden om de scholen in de buurt van het project nauw te betrekken bij de 
werkzaamheden. Na de vakantie is er een gesprek met de projectleider en ook een ouder is 
aangesloten bij de klankbordgroep voor de tunnel vanuit de wijk.  
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat de overlast rondom school zo beperkt mogelijk 
is.  
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Nieuw meubilair 

Op 13 december is ons nieuwe meubilair gebracht. Gelukkig hebben we een aantal dagen 

kunnen werken met de kinderen. Om jullie een beeld te geven van de nieuwe indelingen in 

de verschillende groepen delen we graag wat foto’s en een filmpje met jullie. Door het 

klikken op de eerste foto, kunnen jullie een filmpje bekijken van de indeling van groep 8. 

 
Adviezen groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben vorige week hun advies meegekregen voor het Voortgezet 
onderwijs. Voor de periode na de vakantie staan er gesprekken gepland door de 
leerkrachten met ouders en leerlingen om het advies toe te lichten en te kijken naar het best 
passende brugklastype.  
Het is van groot belang dat leerlingen in groep 8, ondanks deze maatregelen, toch een 
goede schoolkeuze kunnen maken.  In verband met de huidige situatie rondom Corona, 
vinden de open dagen voor groep 8 leerlingen dit jaar op een andere manier plaats, hierover 
hebben de ouders van de groep 8 leerlingen eerder al bericht gekregen. 
Een spannende, nieuwe periode voor de kinderen! 
 

Kerst 

Vorige week hebben we in alle klassen het Kerstfeest gevierd. We kijken terug op mooie, 

intieme vieringen, waarbij de kinderen die niet naar school konden online mee konden kijken.  

Alle kinderen hebben een presentje van de OuderRaad gekregen.  

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=azg3PdRx7js

