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Na een geweldig alternatief kamp hebben we deze week de
opening van de Kinderboekenweek gehad met wel een paar hele
vreemde bezoekers. Verderop in de Boog leest u wie er op bezoek
waren op De Regenboog. Ook hebben we afscheid genomen van juf
Angela. Deze maand houden we ons eerste keuze-atelier van dit
schooljaar en staan er nog meer activiteiten op de planning zoals
een bezoek van Mad Science, de sociaal-emotionele
oudergesprekken, de jaarvergadering en het verkeersexamen van
groep 7 (nu groep 8) . En dan hebben we al weer de eerste
vakantie! Het voelt alsof we pas net zijn begonnen. Ik wens u veel
leesplezier.
Kinderboekenweek
Gisteren is de kinderboekenweek begonnen. Het thema van dit jaar
is: “En toen?”. We hebben dinsdagmiddag een spectaculaire
opening gehad met de hele school. In de viering stond een echte
tijdmachine. Maar helaas werkte deze niet goed. Daarom kwamen
er ineens allerlei figuren uit het verleden en de toekomst onze
school binnen. De kinderen hebben ze in het goede tijdvak op de
tijdlijn gezet en als beloning kreeg iedere groep een mooi
voorleesboek voor in de klas.
Net als vorig jaar heeft de Bruna in Bergeijk weer een leuke actie.
Als u in de periode van de kinderboekenweek (30 september t/m
11 oktober) een kinderboek koopt bij de Bruna Bergeijk en het
bonnetje in de brievenbus van de school doet, verzamelen wij alle
bonnetjes en mogen we voor 20% van het aankoopbedrag boeken
voor de school uitzoeken. Sparen jullie met ons mee?

Coronamaatregelen
Maandagavond is er een nieuwe persconferentie geweest en zijn de maatregelen aangescherpt om
het aantal besmettingen van Corona terug te dringen. Bergeijk is helaas in het nieuws gekomen
vanwege het procentueel hoge aantal besmettingen.
Gelukkig hebben we hier op school nog niet mee te maken gehad. Enkele leerkrachten en leerlingen
zijn intussen getest, maar de uitslag was bij iedereen negatief. Er zijn ook geen nieuwe
maatregelen voor de basisscholen afgekondigd. Wel wordt er nog eens nadrukkelijk gevraagd om de
bestaande maatregelen te handhaven.
Wij vragen u dan ook om echt de 1,5 meter afstand te bewaren wanneer u uw kind komt halen of
brengen. Wij begrijpen dat het gezellig is om met elkaar te kletsen en ook wij als leerkrachten
vinden persoonlijk contact met ouders erg belangrijk, maar wel op gepaste afstand. Ook vragen we
jullie om de poorten vrij te houden zodat onze kinderen veilig naar binnen kunnen en daarbij 1,5
meter afstand kunnen houden tot alle ouders. Samen bereiken we het beste resultaat!

Verjaardagen in oktober…
Hartelijk gefeliciteerd!
Allereerst nog een felicitatie uit september. Sverre
Luijten uit groep 1/2B is op 1 september 5 jaar
geworden en hij stond niet in de vorige Boog.

1-10 Isis Bos
2-10 juf Inge Aarts
Onderwijsassistent
3-10 Nora Franken
4-10 Iva Box
10-10 Inze Heesterbeek
13-10 Xinthe Manders
13-10 Déyano Munsterman
18-10 Bregje de Wit

5/6

3/4
1/2A
7/8
1/2A
1/2A
5/6

Sociaal-emotionele oudergesprekken
Donderdag 8 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. Op dinsdag 6 oktober ontvangt u
een link van de leerkracht van uw kind. U kunt zich digitaal inschrijven voor een 10 minutengesprek.
De gesprekken vinden op school plaats met in acht neming van alle Coronamaatregelen. Hierover
ontvangt u maandag nog een uitgebreide brief.
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 28 oktober staat onze jaarvergadering gepland.
Echter kan deze door Corona niet op school plaatsvinden.
Daarom zal u een digitale presentatie ontvangen. Natuurlijk
krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen.
De aansluitende OR vergadering zal via Teams plaatsvinden.
Studiedag
Op 5 oktober hebben we onze volgende studiedag. Eigenlijk zou
dit een studiedag zijn voor alle scholen van RBOB. Helaas kan
deze vanwege Corona niet doorgaan. Alle scholen hebben
daarom een studiedag op hun eigen school. We gaan het
maandag o.a. hebben over ons Cultuuraanbod.

Agenda van oktober
2-10 Mad Science show
2-10 Viering om 8.30uur
6-10 Keuzeatelier
5-10 inschrijven oudergesprek digitaal
5-10 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
6-10 MR 20.00uur
8-10 rapportmappen mee
12-10 Sociaal-emotionele oudergesprekken
13-10 Keuzeatelier
15-10 Sociaal-emotionele oudergesprekken
15-10 Let op: viering om 14.00uur
16-10 Groep 1-2 vrij
16--10 Groep 7-8 talentendag Rythovius
19-10 t/m 23-10 herfstvakantie
27-10 keuzeatelier
28-10 jaarvergadering digitaal
29-10 praktisch verkeersexamen groep 8
30-10 Viering 8.30uur

Als Cultuurloperschool werk je vier jaar aan hetzelfde thema.
De afgelopen 4 jaar hebben we op De Regenboog het thema
drama, media en presenteren gehad. Daarbij hebben we
samengewerkt met een dramadocent en een mediacoach. Vanaf
2021 gaan we aan de slag met een nieuw thema. Samen met het
team gaan we eerst
de visie op
cultuuronderwijs
op De Regenboog
scherp stellen. Waarom geven we cultuuronderwijs?
Wat willen we onze kinderen meegeven? Wat willen we
ze laten ervaren? En ook, wat hebben we als team
nodig om dat te bereiken?
Vervolgens gaan we kijken welke discipline bij onze
visie en doelstelling past. Samen met de cultuurcoach
van Bergeijk gaan we daarna kijken welke invulling we
dan aan het thema gaan geven. Zodra ons plan er ligt,
wordt u daar natuurlijk van op de hoogte gesteld.

Afscheid juf Angela
Woensdag hebben we afscheid genomen van juf Angela. Juf
Angela is nu locatiedirecteur van OBS De Klimop in Reusel. Ze
was gedurende de dag langs alle klassen gegaan om afscheid te
nemen. Wat was ze verrast toen we aan het einde van de
ochtend nog een groot afscheid met de hele school hadden!
Iedere groep had een mooie tas versierd met alle tekeningen en
kaarten erin en wat lekkers voor juf Angela. Deze tas werd met
een klein optreden aangeboden, een dansje, rijmpje of
toespraak. Als afsluiting hadden de juffen een lied geschreven
wat me met de hele school hebben gezongen. Het was echt een
Regenboogafscheid! Wij wensen juf Angela heel veel succes met
haar nieuwe baan.
Hoe doen we dat?
Deze keer in onze rubriek: Hoe doen we dat? Het groepsdoorbrekend begrijpend lezen.
Vorig jaar zijn we begonnen met begrijpend lezen groepsdoorbrekend aan te bieden. Wat houdt dit
precies in? Bij begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip en met junior Einstein.
Nieuwsbegrip werkt met nieuwsitems waarbij ze hetzelfde onderwerp in diverse
moeilijkheidsgraden aanbiedt. We spreken van de AA, A en B teksten. Binnen een groep kunnen er
kinderen zijn die de AA tekst hebben, de A tekst, B tekst en voor de pluskinderen kan daar zelfs ook
nog een C tekst bij komen. Een leerkracht moet dan ook voor alle niveaus instructie aanbieden.
Vorig jaar zijn we bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we het begrijpend leesonderwijs een
kwaliteitsimpuls konden geven. We hebben toen Junior Einstein aangeschaft, aangezien dat beter
aansluit bij de vraagstelling van Cito. Nieuwsbegrip is erg goed voor het aanbieden van
leesstrategieën, maar de vraagstelling week af van die van Cito. Nu komen dus en de strategieën
aan bod en het oefenen van de vraagstelling.
Daarnaast zijn we tot de conclusie gekomen dat het leerrendement voor kinderen groter is, als ze
intensieve instructie krijgen op hun eigen niveau. Daarom zijn alle leerlingen van de groepen 4 t/m
8 ingedeeld op hun eigen niveau. Ze krijgen dus de tekst die past bij hun niveau. De pré-teaching
vindt plaats op maandag, dinsdag en woensdag. De kinderen lezen dan de tekst en markeren
bijvoorbeeld de moeilijke woorden en zoeken dan de betekenis op.
Op donderdag om 12.45uur gaan de kinderen naar de klas waar op hun niveau instructie over de lees
strategieën wordt aangeboden. Zo kan het zijn dat een sterke lezer uit groep 4 bij de A tekst zit,
die door de leerkracht van groep 5/6 wordt aangeboden. Maar het kan ook zijn dat een lezer uit
groep 6 aansluit bij de instructie van de AA tekst die wordt gegeven door de leerkracht van groep
¾. Omdat we op donderdag veel extra mensen hebben wordt er op dat moment in 5 groepen
instructie gegeven. Kinderen zitten dan in kleine groepen, met kinderen uit verschillende klassen,
maar wel op hun eigen niveau. In de loop van het jaar kunnen zelfs leerlingen uit groep 3 hierbij
aan gaan sluiten als ze op het niveau van de AA tekst lezen.

Bezoek Mad Science
Vrijdag 2 oktober zal Mad Science een korte voorstelling geven in
de viering voor de groepen 3 t/m 8. Mad Science is een
organisatie die wetenschap op een hele leuke manier bij
basisschoolleerlingen onder de aandacht brengt. De voostelling is
Coronaproof. Er komt een “professor” op school en hij zal zich
aan alle maatregelen houden.
Er is voor leerlingen ook de mogelijkheid om een naschools
aanbod te volgen. Vanaf 30 oktober worden er 5 vrijdagmiddagen
een naschools aanbod gedaan van 15.00 tot 16.00 bij ons op
school. Kinderen leren dan allerlei technische snufjes,
experimenten en ontdekkingen doen op het gebied van
wetenschap. Het aanbod kost €62,50 per leerling. Meer informatie over het aanbod krijgen de
kinderen morgen mee in een flyer.

Berichtje van juf Angela
Beste ouder/verzorger,
Afgelopen woensdag had ik mijn laatste werkdag op De Regenboog. Wat een fijne school en wat heb
ik er met plezier gewerkt.
Nadat ik een heel mooi afscheid heb gekregen met tekeningen en kaarten van jullie kinderen en ook
nog een prachtig lied door het team heb ik rond 18u de deur van mijn kantoor voor de laatste keer
dichtgetrokken. Vanaf 1 okt. werk ik als locatiedirecteur op OBS De Klimop in Reusel. Dat is ook een
RBOB-school dus ik ga juf Marieke en de andere collega’s van de Regenboog gelukkig nog regelmatig
treffen.
Ik wil jullie bij deze graag bedanken voor het vertrouwen dat ik heb gekregen om mee te mogen
denken over het onderwijs aan jullie kinderen. Ik heb enorm van ze genoten.
Met vriendelijke groet,
Angela van den Boomen

.

