Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Wat leuk dat we elkaar weer treffen in de klassen
en de gangen! Fijn om ouders weer in de school te
zien lopen! Ook de kinderen zijn trots om hun klas
en hun werk te kunnen laten zien aan de ouder(s).
Komende woensdag vieren we onze Naamfeestdag.
Er is door de werkgroep een leuk programma
bedacht voor deze dag en met hulp van veel ouders
wordt het zeker een groot succes!

Kalender okt/nov 2021

19+21/10 Startgesprekken groep 1-2
19/10 Klassenraad Sprinkhanen
20/10 Naamfeestdag
21/10 Klassenraad Krekels/Vuurvliegen
25-29/10 Herfstvakantie
2/11 Inspiratie-avond door de OV 20u
10/11 Koffie-uurtje 830u
15/11 Studiemiddag alle lln v.a. 12u VRIJ

Wegbrengmoment november
Woensdag 3 + 10 + 17 + 24 november

Jarigen t/m 25 okt 2021
18/10
19/10
20/10
21/10
23/10

Thaddeus (7 jaar)
Stian (7 jaar)
Levi (5 jaar)
Iris (8 jaar)
Eva (10 jaar)

Dinsdag- en donderdagavond staan de
klassenraden gepland voor de groepen 4 t/m 8. Er
is een overlap tussen 2 groepen, dit komt nog voort Van harte gefeliciteerd!
uit een eerdere planning waarbij er een
gezamenlijke start was. We kijken of we dit in maart anders kunnen doen.
En noteert u dinsdagavond 2 november in uw agenda? De inspiratie-avonden
zijn een nieuw initiatief van de oudervereniging en worden 2x per jaar gehouden.
De 1e avond gaat over mediawijs en belooft heel interessant te worden.
Vrijdagmiddag om 1430u luiden we de herfstvakantie in.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!
In- en uitgangen Libellen en Krekels
De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 kunnen zowel via de voorzijde
(hoofdingang) als via de achterdeur (grote veld) bij de eigen groep naar binnen
komen. Wel verwelkomen de leerkrachten de leerlingen graag persoonlijk, dus
het is fijn als de kinderen daarna wel via de leerkracht de groep in komen.
Vera of Laura staan bij de buitendeur; Anne of Annemiek staan bij de binnendeur
van het lokaal.

Inspiratie-avond
Op dinsdagavond 2 november wordt er een interactieve avond georganiseerd
door de oudervereniging met als thema ‘Mediawijs’. Komt u ook?

Mooi initiatief van een ouder
In de klassenapp van de Lieveheersbeestjes is al aandacht gevraagd voor
onderstaande doneeractie. Graag brengen we dit initiatief echter ook
schoolbreed onder de aandacht.
Beste ouders,
Mijn naam is Oliver, vader van Sem (Vuurvliegen) en Nomi (Vlinders).
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende. Mijn zusje is onlangs een
doneeractie gestart voor Levi, de broer van Janey (zij zit bij de Lieveheersbeestjes).
Levi is meervoudig beperkt en heeft daardoor extra zorg en liefde nodig. De liefde en
persoonlijke zorg gaat zijn ouders gemakkelijk af, de financiële zorg daarentegen is
lastiger. Met deze actie hoopt mijn zusje voldoende geld op te halen om hen te
ondersteunen met de aanschaf van een degelijke tweedehands rolstoelgeschikte
auto. Via de link is hun hele verhaal te lezen. Alvast bedankt voor jullie hulp!
https://www.doneeractie.nl/rolstoelauto-levi/-56476
Heumensoord
Marieke (moeder van Elisabeth (Krekels) en Charlotte (Libellen)) helpt mee met
de inzameling voor Heumensoord.
Er zijn winterjassen en accessoires nodig. Dus mutsen, sjaals en handschoenen.
Alle maten en soorten. Overige kleding is niet nodig.
Spullen kunnen afgegeven worden bij Marieke of zelf gebracht worden op de
Lagelandseweg 70a in Nijmegen, tussen 10-16u op donderdag t/m zondag.

Kascontrole oudervereniging
Beste ouders/leden van de oudervereniging,
Sinds enkele jaren ben ik de penningmeester van de oudervereniging. Ik zorg
voor het innen van de ouderbijdrage, het betalen van verschillende rekeningen
(denk o.a. aan klassenuitjes en vieringen) en het nu en dan geld afgeven aan de
leerkrachten (voor de klassenkas en kinderboekenweek).
De kasboeken worden jaarlijks gecontroleerd voordat ik het jaar officieel kan
sluiten en verantwoording af kan leggen aan de leden van de oudervereniging
(jullie dus). Ook dit jaar moet dat weer gebeuren. Daarom ben ik op zoek naar
twee ouders die mijn werk op onvolkomenheden willen controleren. De datum
spreken we onderling af, de ervaring leert dat we ongeveer een uur nodig hebben.
Bij meerdere gegadigden vraag ik de eerste twee die gereageerd hebben en
bewaar ik graag de gegevens van de andere ouders voor een volgende keer (de
kascontrole mag maximaal 2x achter elkaar door dezelfde ouders gedaan
worden).
Op de ouderborrel in januari zal ik verantwoording afleggen aan alle ouders en
jullie toestemming vragen het jaar af te sluiten.
Wil je helpen met de kasboekcontrole? Mail dan je naam en telefoonnummer
naar: marinahartel@gmail.com
Hartelijke groet,
Marina Hartel (penningmeester OV de Regenboog)
PS: In de bijlage bij dit Regenboognieuws vindt u ook de brief over de
ouderbijdrage.

Vanuit externen
Gemeente Heumen
Voor kinderen die het moeilijk hebben in de thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien.
Maar soms lukt dat niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er
in onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen een beroep doen
op Buurtgezinnen maar ook pleegzorg is een optie.
Buurtgezinnen
Bij Buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn gekoppeld aan warme en
stabiele gezinnen in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden
ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of het
bieden van een rustige huiswerkplek. Hoe de steun er daadwerkelijk uitziet is
iedere keer maatwerk. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking
kun u contact opnemen met Sophie Westerink. Zij is de coördinator van
Buurtgezinnen in de gemeente Heumen. U bereikt haar via 06 – 25452105 of
sophie@buurtgezinnen.nl. Neem ook eens een kijkje op www.buurtgezinnen.nl.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen.
Of niet alle dagen in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht
kan in een ander gezin. In een pleeggezin.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Vooral aan gezinnen
die pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de
vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie,
onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen
van pleegouders in de regio.

