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De dagen worden alweer wat langer en er is zelfs een eekhoorn
gesignaleerd op het kleine plein.
In februari staan er weer verschillende zaken op het programma,
waaronder het rapport, een bezoek van de inspectie, carnaval en de
studiedag op 6 februari. In deze Boog kijken we terug op de
activiteiten van januari, vooruit naar februari en ook al een beetje
naar maart. Veel leesplezier!

Peutervoorlezen
Op woensdag 5 februari hebben we weer het peutervoorlezen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar . Vanaf 10.50 uur is de inloop en om 11 uur
gaan we beginnen. Het thema van deze keer is VERHUIZEN.
Na het voorlezen volgt er een leuke creatieve activiteit die aansluit bij
het thema.
Natuurlijk zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en oppassen ook van
harte welkom. In bijlage 1 vindt u de nieuwe flyer van het
peutervoorlezen want we gaan dit schooljaar natuurlijk gewoon door.
De nieuwe flyer staat ook op de website en op facebook. Kent u iemand
die geïnteresseerd is in het peutervoorlezen, kunt u ook altijd een flyer
ophalen bij de directie.

Jarigen
in februari:
Voorlezen
vo
Nieuw op De Regenboog
We verwelkomen weer nieuwe
Regenbogers deze maand!
Vorige week is Siem Smolders gestart in
groep 1/2A en 12 februari start Fenna
Michiels, ook in groep 1/2A. Wij wensen
hen heel veel (leer) plezier op De
Regenboog.

Rapportmappen
Op 10 februari gaan de rapporten mee naar huis. Heeft u de
rapportmap van uw kind(eren) nog thuis, wilt u deze dan zo
snel mogelijk mee naar school geven?

Hartelijk gefeliciteerd!!
3-2 Koen van der Heijden 3/4
7-2 juf Lisette
vrijwilliger
8-2 juf Margot leerkracht 5/6
10-2 Jelle Arendse
1/2A
11-2 Vinz Sanders
1/2A
12-2 Fenna Michiels
1/2A
12-2 Raff van den Broek 1/2B
12-2 Jens Arendse
3/4
21-2 Ravi du Floo
1/2B
26-2 Jannes van Veldhoven 5/6

Carnaval
Alaaf! Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Nog even en het is weer zover: CaRnAvAl op De Regenboog
vrijdag 21 februari!
In de bijlage vindt u niet alleen het vernieuwde programma
voor die dag, maar ook de activiteiten in de week voor de
carnavalsviering!
Heeft u vragen over ons vernieuwd carnavalsprogramma, kunt
u terecht bij onze carnavalscommissie: juf Iris, juf Charlotte
of juf Inge.
Heeft u tijd en zin om op 21 februari te helpen bij onze
carnavalsactiviteiten, kunt u zich ook opgeven bij juf Iris, juf
Charlotte of juf Inge.
We gaan er samen een mooi feest van maken!
Agenda:
4-2 keuzeatelier
5-2 peutervoorlezen 11 uur
5-2 versieren voor Carnaval
19.30uur
6-2 studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
7-2 viering 8.30uur
10-2 Rapporten mee
13-2 inspectiebezoek
13-2 rapportgesprekken
17-2 rapportgesprekken
17-2 t/m 20-2 speciale carnavalsactiviteiten
21-2 Carnavalsviering, groep 1 t/m 8 om 12 uur uit.
24-2 t/m 28-2 carnavalsvakantie
Thema-avond
Het duurt nog even, maar op donderdag 9 april hebben we
onze tweede thema-avond van dit jaar. Deze keer is het
thema: het gebruik van what’s app en social media.
Tegenwoordig wordt er veel besproken in app-groepen.
Kinderen vormen app-groepen om snel zaken met elkaar te
kunnen delen. Dit kan heel effectief zijn, maar kan ook leiden
tot misverstanden of zelfs ruzies.
Hoe kan je daar als ouders mee omgaan? Wat zijn afspraken
die je kan maken? Wat kan je als ouders doen als je kind
wordt gepest op what’s app of social media?
Deze avond wordt verzorgd door dhr. Lei Seuren. Hij is een
voormalig politieagent bij zedenzaken en heeft nu een bedrijf
in het geven van voorlichting over what’s app en social media.
In oktober heeft hij ook een les gegeven in groep 7/8 over
omgaan met what’s app en social media.
Om te weten hoeveel mensen er die avond aanwezig zijn,
vragen wij u om zich van tevoren op te geven. Dit kan via de
mail aan directie@bsderegenboogbergeijk.nl

Keuzeatelier
De afgelopen drie dinsdagen
hebben we weer een keuzeatelier gehad. Er is gewerkt aan
totempalen, tafelvoetbalspellen,
vilten, een kalender en een
flipperkast. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 hebben een
onderwerp kunnen kiezen en
daar hebben ze 3 dinsdag
middagen aan gewerkt. Wat was
iedereen trots op hun werkstuk
en wat hebben we weer mooie
leerprocessen gezien!

Hoe doen wij dat? Studiedag groepsplannen
Op 6 februari hebben we een studiedag rondom de evaluatie van de groepsplannen en het maken
van de nieuwe groepsplannen.
Hoe doen we dat?
Een groepsplan is een document wat de leerkracht maakt over het aanbod in de groep. Aan de hand
van de cito-toetsen in januari en juni wordt gekeken hoe ieder kind individueel scoort op spelling,
rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Naast deze toetsen worden ook de methode toetsen
en de ondersteuningsbehoeften van een leerling bekeken. Aan de hand van al die gegevens worden
de leerlingen verdeeld over arrangementen: verdiept arrangement, basisarrangement, intensief
arrangement en extra intensief arrangement. De leerkracht bepaalt welk aanbod elk arrangement
krijgt. Naast de diverse arrangementen zijn er ook leerlingen die nog extra hulp of
ondersteuningsbehoeften hebben. Ook die worden in het groepsplan meegenomen.
Het betekent niet dat als een leerling die hoog scoort op de Cito automatisch in het verdiept
arrangement komt. Zaken als werkhouding, inzet, nauwkeurigheid, zelfvertrouwen en reflectief
vermogen spelen hier een hele belangrijke rol bij. Bijvoorbeeld: Een faalangstige leerling kan de
stof heel goed beheersen, maar heeft heel veel baat bij de volledige instructie en begeleiding van
de leerkracht. Een basisarrangement is dan veel passender. Zo proberen we alle leerlingen de
ondersteuning te bieden die bij ze past.
De leerkracht zal u informeren over het aanbod wat uw kind krijgt, indien dit afwijkt van het
basisaanbod. Mocht u hier vragen over hebben, maak gerust een afspraak met de leerkracht.
Na een half jaar wordt het groepsplan geëvalueerd. Er wordt dan gekeken of de begeleiding die de
leerlingen hebben gekregen er voor heeft gezorgd dat de leerlingen zich naar verwachting hebben
ontwikkeld. Dit wordt per leerling bekeken en op basis daarvan kan het zijn dat leerlingen van het
ene naar het andere arrangement worden geplaatst. Natuurlijk kan de leerkracht dit gedurende een
periode altijd doen als de situatie daarom vraagt, maar twee keer per jaar worden alle leerlingen
geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden er weer nieuwe groepsplannen gemaakt. Alle
leerkrachten hebben minimaal twee keer per jaar een groepsbespreking met de OC-er (Angela).
Dan worden alle leerlingen doorgesproken en wordt er gekeken naar de verdeling over de diverse
arrangementen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook wordt er dan specifiek ingezoomd
op leerkrachtgedrag: wat betekent dit voor het lesgeven in de klas? Wat biedt de leerkracht in welk
arrangement aan en hoe organiseer je als leerkracht in de klas alle ondersteuningsbehoeften? Welke
ondersteuning heeft de leerkracht hierbij nodig? Hoe zetten we de onderwijsassistent (juf Inge) en
onze extra leerkracht (juf Charlotte) hierbij in.
Het evalueren van groesplannen en opstellen van nieuwe groepsplannen is een intensief proces.
Leerkrachten willen leerlingen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben, binnen de
mogelijkheden van een groep. Daarom hebben we hier twee keer per jaar een studiedag voor. Op
die dag is er een plenair gedeelte waarbij leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hun klas.
Daarnaast is er tijd om aan de groepsplannen te werken. Angela is die dag beschikbaar om vragen te
beantwoorden en ondersteuning te bieden waar dit nodig is. Zo werken we samen aan de beste zorg
voor uw kind(eren)
Open dagen
Op 11 en 13 maart zijn de jaarlijkse open dagen. Ouders waarvan hun
kind(eren) nog niet naar school gaan, zijn die dagen van harte welkom om
op De Regenboog te komen kijken.
De open dagen zijn op woensdag 11 maart van 8.30uur tot 12.15uur en op
vrijdag 13 maart van 8.30uur tot 14.45uur. In de bijlage vindt u de flyer voor
de open dagen. Deze is ook op onze website te vinden en op te vragen bij de
directie. Mocht u iemand kennen die op zoek is naar een basisschool, nodig
ze van harte uit!

Uit de groepen
De schitterende zonnestralen
Het letterfeest

Bijlage 1: brief carnaval
Bijlage 2: flyer peutervoorlezen voorjaar 2020
Bijlage 3: flyer open dagen 11 en 13 maart

