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De dagen worden alweer wat langer maar gisteren zijn we bijna
weggewaaid door de wind. Hopelijk wordt het snel weer wat warmer.
In februari staan er weer verschillende zaken op het programma,
waaronder het rapport, carnaval, de studiedag op 4 februari en een
echte schaakworkshop in groep 5 t/m 8 georganiseerd door een
groepje leerlingen uit groep 7/8. En is er meer nieuws over de interne
renovatie. Veel leesplezier!

Verbouwing
In de Kerstvakantie zijn de vloeren in de wc’s vervangen. In de carnavalsvakantie zal groep 7/8 een
nieuwe vloer krijgen. Ook worden er in de Carnavalsvakantie matten gelegd bij alle ingangen buiten
om ervoor te zorgen dat er minder zand naar binnen wordt gelopen.
In de meivakantie zullen alle gangen een nieuwe vloer krijgen en in de zomervakantie zijn dan de
lokalen aan de beurt. Dus als alles goed gaat hebben we na de zomervakantie overal een nieuwe
vloer. De planning voor de schilderwerkzaamheden, het herbestraten van het kleine plein en de
nieuwe gordijnen volgt later. Natuurlijk krijgt u van mij weer foto’s van het resultaat.

Nieuw op De Regenboog

Jarigen in februari:

We verwelkomen weer een nieuw
Regenbogers deze maand!
Op 14 februari start Nine Wijten in groep
1/2A. Nine heeft al een paar keer
geoefend en dat ging heel erg goed. Wij
wensen Nine heel veel (leer) plezier op De
Regenboog.

Hartelijk gefeliciteerd!!

Rapportmappen
Op 14 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?

3-2 Koen van der Heijden 5/6
7-2 juf Lisette
vrijwilliger
8-2 juf Margot leerkracht 5/6
10-2 Jelle Arendse
3/4B
11-2 Vinz Sanders
3/4A
12-2 Fenna Michiels
1/2A
12-2 Jens Arendse
5/6
13-2 Nine Wijten
1/2A
21-2 Ravi du Floo
3/4B
26-2 Jannes van Veldhoven 7/8

Carnaval
Alaaf! Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Nog even en het is weer zover: CaRnAvAl op De Regenboog
vrijdag 25 februari!
U krijgt zo snel mogelijk bericht van onze Carnavalscommissie
voor het programma. Alle kinderen zijn die dag om 12.00uur
uit om lekker aan de vakantie te kunnen beginnen.
We gaan er samen een mooi feest van maken!

Agenda:
2-2 Ouderraad 20.00
3-2 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
7-2 Inschrijven voor de rapportgesprekken
8-2 schaakworkshop groep 5 t/m 8
14-2 Rapporten mee
17-2 rapportgesprekken
21-2 rapportgesprekken
25-2 Carnavalsviering, groep 1 t/m 8 om 12 uur uit.
28-2 t/m 4-3 carnavalsvakantie

Hoe doen we dat: Studiedag Meer- en Hoogbegaafdheid
Donderdag 3 februari hebben de kinderen een studiedag. Voor hen is dat een vrije dag, maar de
juffen gaan die dag hard aan het werk rondom verschillende onderwerpen.
Een daarvan is het traject meer- en hoogbegaafdheid. Op De Regenboog gebruiken we het
screeningsinstrument DHH. Dat is een vragenlijst die de leerkracht van groep 1-3 en 5 invult over de
kinderen in die klassen. Uit die vragenlijst komt vervolgens of er mogelijk sprake is van meer- of
hoogbegaafdheid. Dan volgt er een nieuwe vragenlijst die de leerkracht en de ouders invullen. Aan
de hand daarvan wordt er gekeken naar mogelijk extra uitdaging in de klas. Dit kan zijn door
aanbod te compacten waardoor er meer tijd overblijft voor andere vakken. Of te verrijken waarbij
er uitdaging wordt geboden door middel van een ander aanbod, waarbij bijvoorbeeld wordt
ingestoken op het versterken van de executieve functies. Met name het onderdeel leren leren krijgt
hierin extra aandacht. Tegen uitdagingen aanlopen die ze niet meteen weten of kunnen oplossen,
door een leerkuil moeten omdat ze vast lopen en moeten werken om de oplossing (samen) te
zoeken. Dit zijn allemaal vaardigheden die kinderen die voor kinderen die meer- of hoogbegaafd
zijn moeilijker te leren zijn, maar wel essentieel voor hun verdere schoolcarrière.
Tijdens de studiedag wordt er gekeken naar het aanbod wat kan worden gegeven voor verrijking.
Steken we in op vakspecifiek of vakoverstijgend aanbod? Wordt het projectwerk en kan er ook
groepsoverstijgend worden gewerkt? Een werkgroep is hier vorig jaar mee begonnen en in alle
klassen is er materiaal uitgeprobeerd. Donderdag wordt dit proces geëvalueerd en wordt er gekeken
hoe we het aanbod op De Regenboog willen vormgeven en welke materialen hierbij moeten worden
aangeschaft.

Theatervoorstelling voor 10-12 jarigen in Bergeijk
Verschillende theaters in de Kempen hebben de krachten gebundeld om voor de kinderen van 10
tot 12 jaar op donderdag 10 maart een interactieve theatershow te organiseren. Deze zal worden
gehouden in het Parktheater in Eindhoven. De kinderen worden opgehaald met een bus en ook weer
netjes terug gebracht. De opstapplaats is bij De Regenboog. De kosten zijn 9 euro per kind.
Aanmelden is noodzakelijk in verband met een beperkt aantal plaatsen. Kinderen van De Regenboog
die mee gaan, mogen van 14.45 tot 15.15 op
school blijven zodat ze niet in een half uur op en neer hoeven.
Meer informatie vindt u in de bijlage van deze mail.
Reserveren kaarten
Voor meer informatie en direct reserveren kun je terecht op: https://ap.lc/HJeLy.
Er vertrekt 1 bus vanuit Bergeijk, vol = vol, dus wees er snel bij!

Juf Nelleke van de bibliotheek stelt zich voor
Mijn naam is Nelleke van Eekert. Ik werk als leesmediaconsulent met heel veel plezier bij uw kind
op school. Door o.a. het brengen van groepsbezoeken werk ik aan digitale geletterdheid,
leesbevordering en vooral leesplezier bij kinderen. Want juist dat plezier is zo ontzettend
belangrijk.
Goed leren lezen is een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt en gebruikt. Alles is lezen,
onder elk schoolvak ligt lezen, je hebt het praktisch overal voor nodig.
Uit de nog steeds dalende cijfers (PISA onderzoek leesvaardigheid) in Nederland blijkt dat er werk
aan de winkel is. Ook de leesmotivatie is enorm afgenomen. Daardoor bungelt Nederland onderaan
een lijst van 77 landen.
Een goede leesvaardigheid is super belangrijk. Maar lezen is meer dan het opkrikken van de
woordenschat. Dat is ook wat we mogen uitdragen naar onze kinderen, want wat kan hen die
woordenschat nu schelen?
Dat lezen belangrijk is, weten we. Maar ja, hoe blazen we het stof van dat imago? Hoe krijgen we
een kind aan het lezen?
Dit lukt door veelvuldig voor te lezen en de intrinsieke motivatie aan te boren, door écht te kijken
naar een kind, te luisteren. Wie ben je? Waar word je blij van? Waar struikel je over? Waar heb je
steun nodig? Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar ligt jouw wereld vól avonturen?
Als we daar samen met het kind naar op zoek gaan, dan worden het lezers. Dan worden ook de nietlezers lezers. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat zelf willen. Omdat lezen en voorlezen
verwondert, blij maakt, je meeneemt naar een andere wereld en je helpt te groeien. Ik vind het
fantastisch om daaraan te kunnen bijdragen en doe dat met heel veel plezier.Heb je vragen,
ontvang je graag tips hoe het een en ander aan te pakken? Voel je dan vrij me een email te sturen;
n.vaneekert@bibliotheekdekempen.nl

Heel veel (voor)leesplezier!

Nelleke van Eekert
Leesmediaconsulent Bibliotheek De Kempen

Schaakworkshop groep 5-8

Op 8 februari is er in groep 7/8 een schaakworkshop georganiseerd door Tijn.T.
Je leert schaken en misschien kun je zelfs een potje spelen.
Er wordt zelfs een prijs verloot onder de winnaars.
We houden deze workshop om mensen een leuk en leerzaam spel te leren.
Deze workshop is voor de kinderen van 5-8.
Je kan je inschrijven op het inschrijfformulier bij je eigen klas.
Groetjes de schaakorganisatie
Tijn T, Stevie en Marijn
Aanvulling: Als u nog een schaakbord met stukken heeft dat we mogen lenen, kunt u dat vrijdag 4
februari aan juf Sanne geven. Fijn als er een naam op staat dan zorgen we dat het weer netjes terug
komt.

De Schaakorganisatie

Voorleesontbijt
Op woensdag 26 januari hebben we ons jaarlijkse voorleesontbijt gehouden. We gebruiken dit
moment om het belang van (voor)lezen extra onder de aandacht te brengen. Alle kinderen en juffen
mochten in pyjama of onesie naar school. Daar werd een mooi verhaal voorgelezen en sloten we af
met peperkoek en chocomelk. Nog niet alle kinderen waren uit quarantaine, maar zij hebben
digitaal mee kunnen kijken en luisteren en natuurlijk hebben zij ook chocomelk en peperkoek
gekregen. We hebben er een leuke ochtend van gemaakt.

Bijlage: theatervoorstelling Wonka

