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Sinterklaas
Nog 3 nachtjes slapen en dan is het 5 december.
In de afgelopen weken is er al volop gewerkt,
gespeeld en gebakken rondom het thema Sinterklaas. Alle ouders die zich hierbij hebben ingezet,
hartelijk dank!
Sinterklaas heeft aangegeven dat hij aanstaande donderdag graag bij De Regenboog op bezoek
komt.
Sinterklaas probeert rond kwart voor 9 op school te zijn.
Ook dit jaar zijn komen er peuters van het kinderdagverblijf.
Jongere broertjes of zusjes, opa’s en oma’s zijn allemaal van harte welkom om bij de
Sinterklaasviering aanwezig te zijn. Tussen 09.15 uur en 9.30 uur is er een fotomoment voor alle
kleinste gasten met Sinterklaas en zijn pieten.
Later op de ochtend brengt de Sint een bezoek aan de groepen 1-2 en 3-4. Ondertussen is het tijd
voor het bewonderen en uitpakken van de surprises in de groepen 5 t/m 8. Ook aan die groepen
brengt de Sint een flitsbezoek.
We wensen alle kinderen en ouders een hele fijne Sinterklaas!

Studiedag
Op 6 december kunnen de kinderen van
groep 1 t/m 8 uitslapen en met hun
cadeautjes spelen want dan hebben alle
juffen van De Regenboog een studiedag.
’s Ochtends gaan we met het hele team aan
de slag met het in beeld brengen van onze
onderwijskwaliteit. Dit doen we aan de hand
van het nieuwe inspectiekader. De kans is
groot dat we in februari inspectiebezoek
krijgen. Iedere school is een keer in de vier
jaar aan de beurt en voor de Regenboog is het
zelfs al wat langer geleden. Ook hebben we ‘s
middags een teamtraining van Dick en
Susanne, zodat de lessen drama en media in
de klas worden voortgezet tussen de lessen
van onze externe docenten in.
Met de groepen 3 t/m 8 gaan we aan de slag
met de visiebepaling en het traject uitzetten
om te komen tot een nieuwe rekenmethode.

Verjaardagen in december
Van harte gefeliciteerd!
10-12
15-12
17-12
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27-12

Brutus Bierens
Dennis van Dongen
Giovanni Rieken
Bob Schreurs
Amber van der Put

groep 7-8
groep 7-8
groep 5-6
groep 3-4
groep 3-4

Voorlezen voor peuters en dreumesen

Op woensdag 4 december hebben we weer voorlezen voor kinderen van 0
tot 4 jaar. Vanaf 10.50uur is er een inloop, waarna om 11.00uur wordt
begonnen met het voorlezen van een verhaal. Het thema van deze maand is
natuurlijk: Sinterklaas Na het voorlezen is er weer een leuke activiteit die
aansluit bij het thema. Kent u nog gezinnen met kinderen in deze
doelgroep, nodig ze dan uit om te komen luisteren & deelnemen!
De flyer is ook op Facebook en op de website te vinden.

Pleinwacht
Ook in de koudere periode van het jaar zijn we heel blij dat er
ouders zijn die ons willen helpen met de pleinwacht. Het bord
in de viering wordt goed ingevuld. Natuurlijk zijn we nog
altijd op zoek naar ouders die een keer pleinwacht willen
lopen op het grote plein, kleine plein of bij het voetballen.
Voor de ouders die pleinwacht lopen ligt er een map in de
koffiekamer. Hierin staan de regels en afspraken die gelden
tijdens het pauzemoment. Ook specifieke bijzonderheden
staan hierin en de sleutel voor de deur van het grote plein. De
regels voor het grote plein en het kleine plein zijn ook
aangeplakt op het raam.
Wilt u een keer pleinwacht lopen, schrijf u dan in op het bord
in de viering. Wilt u liever eerst een keer meelopen met een
andere pleinwacht, kan dit ook altijd. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de directie.

Schoolfotograaf

Agenda

Het duurt nog een hele tijd, maar zet hem alvast in de
agenda:
Op woensdag 20 mei komt de schoolfotograaf weer. Het is
dezelfde fotograaf als vorig jaar, namelijk de nieuwe
scholfoto. Meer informatie over tijdsplanning en
broertje/zusjefoto volgt tegen die tijd.

4-12
5-12
6-12
6-12
13-12
16-12
19-12

Peutervoorlezen 11 uur
Sinterklaasviering
Studiedag, groep 1 t/m 8
Vrij
Versieren Kerst 19.30uur
Viering 8.30uur
drama en mediales
Kerstviering

Hoe doen we dat?
Kleuteruniversiteit
Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Sinds twee jaar werken we aan de hand van de projecten
van Kleuteruniversiteit. Dit is een methode die altijd uit gaat van een prentenboek. Daarnaast bieden
de projecten ruimte voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zowel qua extra
ondersteuning als extra uitdaging.
Gedurende het project wordt het verhaal meerdere keren voorgelezen. Soms een klein stukje en
soms het hele verhaal. Aan de hand daarvan zijn er werkjes, oefeningen voor in de kring met de hele
klas of met een klein groepje en ideeën voor het stimuleren van spel in de hoeken.
De leerkrachten kijken naar de leerdoelen die in die periode aan bod komen en integreren ze in dit
project. Natuurlijk gebruiken ze daarbij ook hun eigen creativiteit en kennis om het thema helemaal
uit te diepen. Ook wordt er gekeken naar de beleving van de leerlingen. Wanneer leerlingen
interesse hebben in een bepaald onderwerp en hier meer over willen weten, zoeken de leerkrachten
hier extra werkvormen of kringactiviteiten bij. Zo groeit een project ook in de loop van de tijd.
Wilt u meer weten over het thema waar de kleuters aan werken, loop na schooltijd gerust eens
binnen!

Uit de groepen
Groep 1/2A en 1/2B
In alle groepen is er druk gewerkt rondom het
thema Sinterklaas. In beide groepen staat een
boot, een schoorsteen en een paard.
Daaromheen ontstaan hele verhalen die door de
kinderen worden uitgespeeld. Ook de
leerdoelen worden gekoppeld aan het thema:
Sinterklaas. Zo zijn er warme truien voor de
zwarte pieten geknutseld, cadeautjes ingepakt,
pepernoten gebakken en geteld en gerijmd op
woorden van Sinterklaas.

Groep 5/6
Groep 5/6 heeft de laatste weken muziekles
gehad van Pieter van Art4you. Ze hebben een
blaasinstrument mogen kiezen en hebben
samen naar een echte voorstelling toegewerkt.
Er werd druk geoefend in de viering, maar ook
door veel kinderen thuis. Het resultaat was ook
echt goed. Regelmatig kreeg de groep een
daverend applaus van de kleuters die bleven
luisteren. Helaas waren er bij de echte
uitvoering weinig Regenbogers, maar degene
die er waren hebben het super gedaan!

Groep 3/4
Tijdens de gymles van meester Ties was er
gevraagd welke leerlingen mee wilden doen
met een handbaltoernooi. Uit groep 3-4 waren
er 6 enthousiaste meiden en 1 enthousiaste
jongen die dit wel wilden. Onder begeleiding
van een paar sportieve ouders hebben zij
afgelopen vrijdag super hun best gedaan op het
handbalveld. Het was heel erg leuk!

Groep 7/8
Vandaag hebben alle groepen een bezoek
gebracht aan de nieuwe bibliotheek in
Bergeijk. De kinderen van 7/8 mochten een
boek uitkiezen en kijken of het aansloot bij hun
niveau en belevingswereld. Als ze dat wilden,
mochten ze het boek lenen en mee naar huis
nemen. Daarna volgde er een kahootquiz om
hun boekenkennis te testen. Ze wisten veel
over boeken en schrijvers!

Bijlage 1: Santa Run
Bijlage 2: Algemene hulpdienst Bergeijk

