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Gelukkig Nieuwjaar!
Na twee weken Kerstvakantie zijn we vandaag weer begonnen aan de tweede helft van dit
schooljaar. Een jaar waarin we samen weer hard aan de slag gaan voor goed onderwijs voor onze
kinderen. Een jaar waarin we onze unieke visie uitdragen, respect hebben voor elkaar en we
kinderen weer een stapje verder brengen in hun ontwikkeling zowel cognitief, sociaal emotioneel
als creatief. Een jaar waarin we weer laten zien hoe trots wij zijn op BS De Regenboog!!
We gaan er samen een mooi

2020 van maken!

Kerst
Het lijkt al weer even geleden, maar voor de vakantie hebben we verschillende activiteiten gehad
in de aanloop naar Kerst. Zo hebben we eten ingezameld voor de voedselbank, alle kinderen hebben
kerstkaarten rondgebracht en is er druk geoefend op kerstliedjes met boomwhackers, belletjes en
trommels. En natuurlijk hebben we het jaar weer afgesloten met een geweldig kerstdiner in de klas
en daarna een gezellig samenzijn buiten bij de vuurkorf. Wij willen alle ouders bedanken die op een
of andere manier hebben geholpen bij het mogelijk maken van onze kerstactiviteiten.

Jarigen in januari:
Hartelijk gefeliciteerd!!
3-1 Lisa Verrijt
1/2A
4-1 Rosalie Schoenmakers 3/4
7-1 Liza van Dorst
7/8
8-1 Elle van Ratingen
5/6
10-1 Tijn van Roy
5/6
14-1 Djem van Straalen 7/8
15-1 Lotte van Dorst
7/8
21-1 Eliza Molenaar
7/8
22-1 Joy Daams
3/4
24-1 Anne van Ratingen 7/8
26-1 Siem Smolders
1/2A

Voorlezen voor peuters en dreumesen
Op woensdag 8 januari 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:
Deugenietjes
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.

Sinterklaas
Het lijkt zelfs nog langer geleden, maar op 5 december hebben we Sinterklaas en drie pieten
ontvangen op De Regenboog. Na een spectaculaire aankomst in een paardentrailer werden de Sint
en zijn pieten verwelkomt met een echte Sinterklaasdans door de hele school. Na het fotomoment
met de peuters en broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, heeft hij een bezoek gebracht
aan alle klassen. Natuurlijk hadden ze voor ieder kind een cadeautje bij zich of een klassencadeau.
’s Middags is alle Sinterklaasversiering opgeruimd en op 6 december ’s avonds is de school in
kerstsfeer gebracht. Wij willen alle ouders die hebben bijgedragen aan het geweldige
Sinterklaasfeest, hartelijk bedankt!

luizen pluizen
Deze week wordt op dinsdag 7 januari gecontroleerd op
hoofdluis. Wilt u hier rekening mee houden met gel en
ingewikkelde haardrachten? Het luizenpluisteam kan altijd
hulp gebruiken. Er wordt om 8.30uur gestart in de koffiekamer
en u bent van harte welkom om aan te sluiten.

Gevonden voorwerpen
Op de kast bij het kantoor van Marieke liggen weer een week de
gevonden voorwerpen. Wilt u kijken of er iets van uw kind(eren)
tussen zit? Op 13 januari zullen deze spullen worden opgeruimd.

Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar komt de schoolfotograaf weer op bezoek op
woensdag 20 mei. In het kader van de wet op de privacy moeten
ouders officieel aangeven als ze NIET willen dat hun kind op de
klassenfoto komt. Heeft u er dus bezwaar tegen dat uw kind op de
klassenfoto komt, wilt u dit dan voor 1 februari aangeven bij Marieke
(directie)?

Voedselbank

Agenda:
Voor de vakantie hebben we met de hele school weer eten
ingezameld voor de voedselbank. Niet alle mensen hebben het
namelijk zo goed, dat ze met de feestdagen lekker kunnen
eten. Samen met juf Joyce heeft een vertegenwoordiging uit
alle klassen ons eten afgegeven bij de voedselbank. Ze waren
heel erg blij met onze bijdrage.

8-1 peutervoorlezen 11 uur
10-1 viering 8.30uur
21-1 keuzeatelier
21-1 MR-vergadering – 20u
22-1 Nationaal voorleesontbijt
24-1 viering 8.30 uur
25-1 open dag Weredi
26-1 open dag Rythovius
27-1 drama en mediatraining
28-1 keuzeatelier
29-1 OR vergadering – 20u

Studiedag 6 december
Terwijl alle kinderen met hun cadeautjes konden spelen, hadden de juffen op 6 december een
studiedag. De ochtend stond in het teken van het komende inspectiebezoek. Waar kijkt de inspectie
naar? Daarvoor gebruikten we het vernieuwde inspectiekader waarbij per onderwijsgebied wordt
aangegeven waar de inspectie naar kijkt. Bijvoorbeeld: hoe zit het met ons aanbod, hoe
differentiëren we, wat doen we aan goed burgerschap, hoe zit onze zorgstructuur in elkaar? Samen
met het team hebben we op alle punten gekeken hoe ons onderwijs in elkaar zit. Wat doen we
goed, doen we allemaal hetzelfde en waar liggen nog kansen. Op die manier hebben we een mooi
beeld van de onderwijskwaliteit en kansen van de Regenboog.

Daarna hebben we de visie bepaald voor de nieuwe rekenmethode. Dit schooljaar gebruiken we om
een nieuwe rekenmethode te kiezen. Daarvoor hebben we eerst gekeken waar voor De Regenboog
een nieuwe methode aan moet voldoen. Vervolgens gaan we zichtzendingen aanvragen en
proeflessen geven. Daarbij kunnen we ook een externe vragen om ons te ondersteunen. Uiteindelijk
hopen we in juni een definitieve keuze te kunnen maken. Met ingang van schooljaar 2020-2021 gaan
we dan aan de slag met de nieuwe methode.
’s Middags hebben we een teamtraining gehad van Dick (mediacoach) en Suzanne (dramadocent).
Een keer per maand geven zij drama en mediales aan alle groepen. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat we zelf in staat zijn om deze lessen in de klas te geven. Daarom hebben we twee keer per jaar
een teamtraining waarbij we zelf aan de slag gaan met werkvormen, maar ook vragen kunnen
stellen om nog meer diepgang in de lessen in de klas te krijgen.

