Boog nr. 3 01-11-2019
De herfstvakantie is al weer even achter de rug en langzaamaan
beginnen de voorbereidingen voor Sinterklaas vorm te krijgen. De
groepen 1 t/m 4 hebben in het kader van de herfst het Kabouterpad
gelopen. In de groepen 3 t/m 8 was het eerste keuzeatelier van dit jaar
een groot succes. Kortom, er gebeurt weer veel op De Regenboog! Veel
leesplezier met deze Boog.

Peutervoorlezen
Voor deze maand staat op 6 november ons Peutervoorlezen. Dat gaat
deze keer NIET door in verband met de staking. In december hebben
we natuurlijk wel peutervoorlezen en dan op woensdag 4 december.

Verjaardagen in november…
Hartelijk gefeliciteerd!

Verkeersveiligheid rondom de school
Vorig jaar zijn we druk bezig geweest met de knelpunten rondom de
school. Er zijn bijvoorbeeld universele beeldmerken gekomen zodat
iedereen weet dat je in de buurt van een school bent. Ook zijn er
paaltjes geplaatst bij het fietspad bij het kleine plein. Er mag daar dus
niet worden geparkeerd. Ook is parkeren op het grasveld niet
toegestaan. Mochten er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn in de
Lavendelstraat of Tijmstraat, kunt u ook parkeren op de
parkeerplaatsen bij de schoenwinkel. Verkeerd geparkeerde auto’s
zorgen voor gevaarlijke situaties omdat het zicht dan niet meer
optimaal is. Kinderen kunnen de weg niet goed inkijken en zien dus
niet of er andere weggebruikers aankomen.
Het is ’s morgens langer donker en zeker als het regent zijn
weggebruikers niet altijd goed zichtbaar. Goede fietsverlichting is
heel belangrijk. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer en zeker als het
donker is zijn ze zonder verlichting niet zichtbaar voor auto’s.
In de komende periode gaan we op De Regenboog weer onze oranje
en groene kaartjes actie houden. Hierbij wordt gekeken of kinderen
en ouders veilig naar school komen. Ook letten we daarbij op de
zichtbaarheid. Hebben kinderen hun licht aan op de fiets? Weten ze
hun plek op de weg en gebruiken ze die op de goede manier?
Parkeren ouders hun auto in de daarvoor aangegeven vakken? Goed
gedrag wordt beloond met een groen kaartje. Bij gedrag waar nog
wat aan moet worden verbeterd wordt een oranje kaartje uitgereikt.
Deze actie wordt georganiseerd door onze leerlingenraad in
samenwerking met onze verkeersouder. Wanneer onze actie zal zijn
is nog een verrassing, want natuurlijk moeten we ons altijd veilig
gedragen in het verkeer!
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Respectregel van de maand

Afscheid van De Regenboog

Vandaag is er weer een vergadering geweest van de leerlingenraad.
De leerlingenraad heeft de respectregel van deze maand bedacht. De
regel is:

Afgelopen maand hebben twee
leerlingen afscheid genomen van De
Regenboog. Wij wensen Jim van
Hoof (1/2B) en Jori Zhu (5/6) heel
veel succes op hun nieuwe school

We luisteren naar alle volwassenen die les
geven of op school helpen.
Deze regel staat komende maand centraal en hier wordt in de klassen
extra aandacht aan besteed. Het is fijn als u het er thuis met uw
kind(eren) ook over heeft.

Agenda
Verslag studiedag 4 oktober
Op 4 oktober hadden alle medewerkers van RBOB een gezamenlijke
studiedag. Het enige wat we van tevoren te horen hadden gekregen
was de locatie in Eindhoven waar we moesten verzamelen. Dat was
voor de Bijenkorf, de Heuvelgalerie of de Catharinakerk. Ons team
werd dus helemaal opgedeeld. Daar aangekomen werden we weer in
groepjes verdeeld van ongeveer 9 personen, allemaal van andere
scholen. Ieder groepje kreeg de opdracht: maak een filmpje van 1
minuut met als thema: Lef in het onderwijs! Hier zijn hele leuke en
creatieve filmpjes uitgekomen.

3-11 Week van respect
5-11 MR vergadering 20.00uur
6-11 Staking, groep 1 t/m 8 vrij
11-11 Versieren Sint 19.30uur
15-11 Viering 8.30uur
18-11 Drama- en mediales
19-11 Keuzeatelier
26-11 Keuzeatelier
27-11 OR vergadering 20.00uur
29-11 Viering 9.30uur

Daarna moesten we verzamelen in het PSV stadion. Na de lunch
hebben we een lezing gehad van Foppe de Haan. Hij sprak ook over
lef hebben, doorzetten en uitdagingen aangaan. Een mooie on-liner
die hij ons meegaf was: van een schouderklopje
heeft nog nooit iemand een blessure gehad. Een
dag vol lef!

6 november Staking:
groep 1 t/m 8 vrij!

Welkom op De Regenboog

Thema-avond

In november starten Anne Oomen (groep
1/2B) en Samantha Lomzynska (groep 1/2A)
bij ons op De Regenboog. Wij wensen deze
nieuwe Regenbogers heel veel leerplezier!

Op donderdag 31 oktober hadden we de
eerste thema-avond van dit schooljaar. Het
thema was: logopedie en leren. Als
gastspreekster hadden we logopediste Margot
Jansen. De opkomst was klein, maar het was
een hele interessante avond waarbij er o.a.
aandacht werd besteed aan spraak en
taalontwikkeling, begrijpend luisteren en
interactief voorlezen. Wij willen de ouders
bedanken voor hun aanwezigheid en vragen en
natuurlijk Margit voor haar interessante
verhaal.

Hoe doen we dat?
De keuzeateliers
Deze maand in de rubriek: hoe doen we dat? Onze keuzeateliers.
5 keer per jaar worden er twee of drie dinsdagmiddagen ingepland voor het keuzeatelier. Deze data worden
opgenomen in de jaarkalender. Vooraf aan het keuzeatelier bedenken de leerkrachten een workshop. Hierbij is
het niet de bedoeling dat de leerkracht een voorbeeld maakt en de kinderen het namaken. De leerkracht
bedenkt een workshop rondom een techniek of een materiaal. Daarbij is het proces belangrijker dan het
eindproduct. De leerkrachten stemmen onderling met elkaar af wat de workshops gaan zijn, zodat het aanbod
ook heel divers is. Hierbij wordt niet alleen beeldend gewerkt, maar ook techniek, koken en media komen aan
bod. Bij sommige ateliers wordt de hulp van ouders/opa’s/oma/s/tantes/ooms ingeroepen. Wij zijn altijd heel
blij met hun hulp!
De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zich inschrijven voor een workshop. Hierbij wordt er gekeken naar een
verdeling tussen de groepen, zodat iedere groep de gelegenheid krijgt om te kiezen uit alle workshops. Op de
dinsdagmiddag gaan de kinderen naar het lokaal van hun workshop. Daarbij krijgen ze uitleg van de leerkracht
over het onderwerp. Hierbij wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan het denkproces: ontwerpenuitvoeren-evalueren. Leerlingen krijgen een instructie en gaan dan eerst ontwerpen, vervolgens aan de slag
met de materialen en aan het einde wordt ook geëvalueerd hoe het proces is gegaan. Wat ging goed? Waar
ben je tegenaan gelopen? Hoe heb je dat opgelost? Ben je van je eerste ontwerp afgestapt en waarom?
Doordat kinderen van groep 3 t/m 8 door elkaar zitten, werkt ieder kind op zijn eigen niveau en helpen ze
elkaar als iets niet lukt. Daardoor zijn er ook geen twee werkstukken hetzelfde. Ieder kind krijgt de gelegenheid
om zijn of haar eigen creativiteit te gebruiken. Natuurlijk gaan de werkstukken na de laatste bijeenkomst mee
naar huis. Hieronder een kleine impressie van het eerste keuzeatelier van dit jaar.

UIT DE GROEPEN
De vrolijke raketjes, de astronauten en de schitterende zonnestralen
De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag 30 oktober het kabouterpad gaan lopen. Dit sloot mooi aan bij het thema
herfst. Onder leiding van diverse ouders en leerkrachten gingen de kinderen in groepjes allerlei opdrachten
uitvoeren. Dit ging van jam proeven tot noten kraken, beestjes en paddenstoelen bekijken, takken en bladeren
verzamelen en nog veel meer! Wat hebben ze veel gezien en geleerd. Onze groepen 1 t/m 4 zijn helemaal
herfst-proof!

De Coole kanjers
De afgelopen twee gymlessen van de coole kanjers is de groep gesplitst. De ene groep kreeg les van meester
Ties en de andere groep ging naar de tafeltennisvereniging voor een echte tafeltennisles. Daar kregen ze uitleg
over de techniek, hoe houd je een batje vast en hoe speel je een partijtje. Er werd fanatiek geoefend!

De Battle Bende
De Battle Bende was de afgelopen week in Halloweenstijl. In de klas werden pompoenen gemaakt. Geen echte,
maar van papieren mozaïeken. Dat was voor sommige nog een hele klus om van het begin tot het einde kleine
mozaïeken te maken. Het resultaat is te bewonderen op het raam van groep 7/8.

