Boog nr. 2 01-10-2019
Het kamp zit er weer op en wat was het geweldig! Deze
week start het eerste keuzeatelier van dit jaar en wij zijn blij
dat we er dit jaar iedere keer 5 kunnen aanbieden, want ook
juf Charlotte doet een keuzeatelier. De Kinderboekenweek
gaat deze week van start en aan het einde van de maand
hebben we onze eerste thema-avond Kortom, er gebeurt
weer veel op De Regenboog! Veel leesplezier met deze
Boog.

Peutervoorlezen
Op woensdag 2 oktober gaan we weer van start met het
voorlezen voor kinderen tot 4 jaar. In de bijlage vindt u de flyer
met de data tot en met februari. Deze keer is het thema:
dierendag. De inloop is vanaf 10.50u en om 11.00uur beginnen
we met het voorlezen van een verhaal. Aansluitend is er een
leuke creatieve opdracht. Koffie, thee en ranja staan klaar!

Thema-avond
Op 31 oktober vindt onze eerste thema-avond van dit
schooljaar plaats. Het thema van deze keer is logopedie. Wat
houdt logopedie in? Waarbij kan logopedie allemaal helpen? En
de invloed van logopedie op begrijpend luisteren. Als
gastspreekster hebben we deze avond Margit Jansen. Zij is
logopedist. U kunt met al uw vragen op dit onderwerp bij haar
terecht deze avond.
De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.00.
Wij hopen dat veel ouders zich aanmelden om te komen!
Mocht u een suggestie hebben voor een thema-avond, geef dit
dan door aan de directie.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober gaat de kinderboekenweek van start.
Dit jaar is het thema: Reis Mee! We zullen die dag met alle
kinderen het thema spectaculair openen. Gedurende die week
wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de
kinderboekenweek en de bekroonde boeken. Iedere klas mag
ook een boek aanschaffen.
De Bruna in Bergeijk heeft hier een leuke actie aangekoppeld.
Als u tijdens de kinderboekenweek een kinderboek koopt bij
de Bruna in Bergeijk, kunt u de bon op school inleveren. Na de
actie kan de school dan voor 20% van het totale bedrag
kinderboeken uitzoeken voor de school. Spaart u mee?

Verjaardagen in oktober…
Hartelijk gefeliciteerd!
1-10 Isis Bos
3/4
2-10 juf Inge Aarts
Onderwijsassistent
3-10 Nora Franken
1/2B
4-10 Iva Box
1/2A
10-10 Jelte Gerrits
7/8
10-10 Inze Heesterbeek 7/8
12-10 Kijn Heesterbeek 7/8
13-10 Xinthe Manders 1/2A
18-10 Bregje de Wit
5/6
26-10 Angela van den Boomen
Ondersteuningscoordinator

Sociaal-emotionele oudergesprekken
Woensdag 2 oktober gaan de mappen mee naar huis met de
eerste rapportbrief van dit jaar. In deze brief wordt aan uw
kind een paar vragen gesteld waar hij of zij dan antwoord op
geeft. Vervolgens typt de juf er ook een antwoord aan uw kind
onder. Vanaf woensdag 2 oktober om 12.15 kunt u zich
inschrijven voor de sociaal-emotionele oudergesprekken. Dit
zijn 10-minutengesprekken gericht op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. De gesprekken zijn op 7 en 10
oktober en de intekenlijsten hangen bij de klas van uw kind.
Mocht u gedurende het jaar willen weten hoe uw kind zich
ontwikkelt, voel u vrij hiervoor een afspraak te maken met de
leerkracht.

Jaarvergadering
Op woensdag 23 oktober is onze jaarvergadering. Deze
jaarvergadering bestaat uit een aantal onderdelen;
1: vanuit de OR worden de jaarcijfers gepresenteerd. Hiermee
wordt duidelijk gemaakt waaraan de ouderbijdrage wordt
besteed.
2: Daarna vindt de evaluatie van het kamp plaats.
3: Aansluitend is er een Ouderraad vergadering.

Agenda van oktober
1-10 Keuzeatelier
2-10 Peutervoorlezen (11.00u)
2-10 Rapportmappen mee +
inschrijven oudergesprek
4-10 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
7-10 Sociaal-emotionele oudergesprekken
8-10 Keuzeatelier
8-10 MR (reserve 20.00u)
9-10 OR (ingelast 20.00u)
10-10 Viering om 8.30u
10-10 Sociaal-emotionele oudergesprekken
11-10 Groep 1-2 vrij
11-10 Groep 7-8 talentendag Rythovius
14-10 t/m 18-10 herfstvakantie
22-10 keuzeatelier
23-10 jaarvergadering (20.00u)
29-10 info-avond groep 8 op het Were Di
31-10 Thema-avond: logopedie

Alle ouders zijn van harte welkom om op deze avond aanwezig
te zijn. De avond begint om 20.00uur en vindt plaats in het
lokaal van groep 5/6.

Studiedag
Op 4 oktober hebben we onze volgende studiedag. Dit is geen studiedag alleen voor De Regenboog,
maar voor alle scholen van RBOB. Die dag zullen alle leerkrachten, locatiedirecteuren,
clusterdirecteuren en de algemeen directeur samen aan de slag. gaan. Hoe we dat gaan doen is nog
een verrassing. Het enige dat we weten is dat we vrijdagmorgen op een locatie in Eindhoven moeten
zijn. In de volgende Boog krijgt u een verslag van de studiedag van 4 oktober.

Terugblik studiedag 4 september
Op 4 september hadden we de eerste studiedag van dit jaar. Alle juffen
zijn die dag aan de slag gegaan met verschillende onderwerpen.
Zo heeft Juf Sanne (ICT coördinator) een presentatie gegeven over
Prowise Go, ons nieuwe computersysteem waar we na de
herfstvakantie op over gaan. Prowise Go heeft meer mogelijkheden
dan het systeem SKOOL waar we nu
mee werken. Ook hopen we dan dat de
internetsnelheid zal verbeteren.
Juf Joyce heeft vorig schooljaar twee
cursussen op het gebied van Numicon
gedaan. Numicon is materiaal wat bij de
kleuters wordt ingezet om het getalbeeld aan te leren en in de hogere
groepen kan worden ingezet voor kinderen die moeite hebben met
rekenen.
Alle juffen zijn aan de slag gegaan met het duiden van de data van de
toetsen aan het einde van vorig schooljaar. Dit betekent dat er in
groepjes werd gekeken wat de resultaten van een klas betekenen voor
de aanpak van een leerling, een groepje of de hele klas. Door het daar samen over te hebben
brengen leerkrachten elkaar op nieuwe ideeën of inzichten als het gaat om de zorg voor onze
leerlingen.

Ook hebben we het met het hele team gehad over de viering. We zijn van een wekelijkse viering
gegaan naar een viering ongeveer om de twee weken. Dit hebben we gedaan om meer tijd te hebben
om aan de kwaliteit van de viering zelf te kunnen werken, maar ook aan het proces naar de viering
toe. Samen hebben we afspraken gemaakt en onze nieuwe leerkrachten
helemaal op de hoogte gebracht van wat een viering op De Regenboog
betekent.
We hebben de volgende afspraken gemaakt:
 Optreden duurt maximaal 3 minuten.
 Optreden wordt samen met de kinderen voorbereid.
 Optreden wordt met de klas geëvalueerd.
 Optreden gaat over wat in de klas gebeurt.
 Ook vanuit ouders/broertjes/zusjes aandacht voor wat op het podium gebeurt.
 Optredens zijn goed verstaanbaar.
 Begeleiding van kinderen op het podium.
 Het proces in de klas is belangrijk.
 Afwisseling in optredens.
 In de teamkamer, op het whiteboard, noteren we wat voor optreden voorbereid wordt.
 Optreden blijft op het podium staan. Eerst de Ping, dan de A-ya-yippie, dan pas terug naar de
eigen plek tijdens applaus.
 Toneelknechten worden gekozen uit groep 3/4.
 Voor de kerstvakantie evalueren we samen hoe de vieringen verlopen, naar aanleiding van
bovenstaande afspraken.
Hoe doen we dat?
In de oudertevredenheidspeiling kwam naar voren dat ouders graag willen weten waar we op school
mee bezig zijn. Als school denken we vaak dat leerlingen thuis vertellen wat ze op school doen, maar
dat blijkt niet altijd het geval. Daarom zal er regelmatig in de Boog een stukje komen te staan onder de
kop: Hoe doen we dat? Hierin zetten we een stukje van ons onderwijs in de spotlight.
Het eerste stukje gaat over het voorkomen van pesten en, als er gepest wordt, dit boven tafel krijgen
en oplossen. Als school vinden wij het heel erg belangrijk dat we op een respectvolle manier met
elkaar omgaan. Daar wordt in de klassen op verschillende manieren aandacht aan besteed. Allereerst
hebben we een methode sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk KWINK. Deze methode wordt in
groep 1 t/m 8 aangeboden en volgt de cyclus van een schooljaar. Onderwerpen als kennis maken,
een nieuwe groep, vrienden worden, opkomen voor jezelf etc. komen daarin aan bod. Ook doen we
ieder jaar mee met de week van respect, waarbij respect voor elkaar hebben extra centraal staat.
Daarnaast worden er in alle groepen gesprekken gehouden aan de hand van zaken die zich
gedurende de dag voordoen. U kunt dan denken aan samen delen, complimenten geven, op een
goede manier voor elkaar opkomen, maar ook buitensluiten, het verschil tussen pesten en plagen,
grenzen aangeven, sorry zeggen. Afhankelijk van de situatie wordt dit met de hele klas besproken,
maar soms ook met een klein groepje of een kind individueel.
Als kinderen een conflict hebben willen we altijd beide kanten van het verhaal horen. Vaak zit er een
stuk beleving bij beide partijen op basis waarvan een conflict ontstaat. Daarbij is essentieel dat
kinderen de waarheid vertellen en dan met name ook over hun eigen aandeel. Daar wordt dan over
gepraat en er worden indien nodig afspraken gemaakt. Excuses over en weer zijn altijd onderdeel van
zo’n gesprek. Dat is ook een duidelijke afsluiting van een situatie. Mochten conflicten tussen dezelfde
kinderen zich vaker voor doen, worden de ouders hier natuurlijk van op de hoogte gesteld en zoeken
we samen naar een oplossing.
Merken we dat een specifieke vaardigheid extra aandacht behoeft, bijvoorbeeld het verschil tussen
plagen en pesten of het aangeven van de eigen grenzen, dan maken we daar een respectregel van.
Dan krijgt die vaardigheid een periode extra aandacht in en buiten de klas, zodat kinderen er extra
mee bezig zijn bij zichzelf maar ook bij elkaar. De respectregel wordt ook met u als ouders
gecommuniceerd, zodat de driehoek kind-school-ouders optimaal kan worden ingezet. Hoort u
verhalen van uw kind over zaken die op school gebeuren, ga hierover ook in gesprek met de
leerkracht.
Zo werken we samen aan een veilige en fijne sfeer op De Regenboog!

Schoolfruit
Afgelopen 2 jaar hebben we het geluk gehad dat we zijn ingeloot voor de actie schoolfruit. Vorig jaar
merkten we dat, met name in de midden en bovenbouw, er minder gebruik werd gemaakt
van het schoolfruit. Hierdoor bleef er veel fruit over. Ook was de kwaliteit niet altijd optimaal.
Daarom hebben we besloten dit jaar niet mee te doen met de actie schoolfuit.

Schoolgids
De schoolgids van dit schooljaar is klaar. In de bijlage vindt u
hem in pdf vorm. Hij is ook terug te vinden op de website. Wilt u
een gedrukte versie, dan kunt u dit tot uiterlijk 7 oktober bij de
directie aangeven. Wij zijn er trots op zo’n mooie schoolgids te
kunnen presenteren!

Uit de groepen
Groep 1/2A
Mila uit groep 1/2A heeft weer een prachtig verslag gemaakt van het kamp in Neerpelt. Wij kijken
allemaal terug op drie geweldige dagen. Hieronder twee foto’s uit het boekje van Mila ter illustratie van
ons kamp.

.
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