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Week 19

Vanuit het team
Langs deze weg kondigen wij het vertrek van onze gewaardeerde collega Jordi Erbé aan.
Jordi gaat dichter bij huis, in Amersfoort, werken. Hij wil alle kinderen en ouders onwijs bedanken voor het vertrouwen in hem als leerkracht en de gezellige momenten als ouderavonden en de zowel korte als lange gesprekken op de hal en op het plein. Vrijdag 20 mei 2016 is
Jordi er voor het laatst. Tussen 15.15u en 15.45u hebben de ouders de gelegenheid afscheid van hem te nemen in zijn groep. Over zijn opvolger proberen wij u zo snel mogelijk in
te lichten.
Lieve Jordi, bedankt voor je onuitputtelijke inzet en je altijd vrolijke noot binnen dit team.
Nooit was jou iets te veel of te gek.
We wensen je onwijs veel succes bij alles wat nog komen gaat. Bedankt voor alles!
Het team
Vanuit Jordi
Lieve ouder(s) en/of verzorger(s), lieve kinderen.
Na 3 jaar is het moment gekomen om afscheid te nemen. Ik heb het als bijzonder plezierig
ervaren met u en uw kind(eren) te mogen werken. Ik ga de Regenboog onwijs missen en
hopen dat jullie nog eens aan mij terug zullen denken.
Bedankt voor al het goeds!
Jordi
Vanuit de groep van Carina/Ellen
De ouderkring van volgende week donderdag 19 mei gaat NIET door! Een nieuwe datum
volgt nog.
Vanuit de groene groepen
Afgelopen week zijn we gestart met het project "ruimte" d.m.v. een kring gesprek met de
vraag: Wat weten we al? & Wat willen we te weten komen? We gaan hier samen met de
kinderen de aankomende 5 weken aan werken. Er komen verschillende aspecten aan bod
vanuit "de ruimte" denk bijv. aan de maan, planeten, ruimtewezens, een raket. Mocht uw
kind iets willen laten zien of mee willen nemen voor de thematafel mag dit altijd. Wel is het
handig om dit dan te voorzien van de naam van uw kind.
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Vanuit de groep van Marion/Jordi
In verband met het vertrek van Jordi zal onze ouderkring van dinsdag 24 mei 2016 komen
te vervallen. We hopen alle ouders z.s.m. voor te kunnen stellen aan zijn opvolger.
Volgende week vrijdagmiddag zal Jordi afscheid nemen. Ouders die dit willen, zijn deze dag
tussen 15.15u en 15.45u welkom in zijn groep.
Weekslot
Het weekslot van Annemiek/Karin is verschoven naar vrijdag 3 juni. Ouders van deze groep
zijn van harte welkom om te komen kijken.
Sportmiddag gele groepen
Donderdagmiddag 26 mei hebben de kinderen uit de gele groepen sportmiddag. Deze middag vindt plaats op de atletiekbaan Sportpark Langezand.
Hieronder een aantal belangrijke zaken:
- Alle kinderen blijven deze dag over en hebben een lunchpakket bij zich;
- Alle kinderen komen in sportkleding en sportschoenen op school;
- Alle kinderen komen op de fiets naar school. Deze is voorzien van slot en veilig;
Wij fietsen gezamenlijk rond 12.30 uur naar de atletiekbaan. Wij verwachten tussen 15.15 en
15.30 uur terug te zijn op school.
Iedere gele groep is nog op zoek naar twee hulpouders. Je kunt je opgeven bij de medewerker van je kind.
Wij hopen op een gezellige en sportieve middag!
Vanuit de blauwe groep van Marion en Jordi
Deze week zijn we voor het eerst bezig geweest met het thema ‘Dieren’.
In onze groep hebben we bijvoorbeeld onze lievelingsdieren besproken.
Dit zijn ze.
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Survival oranje groepen
Donderdagmiddag 2 juni gaan de oranje groepen survivallen. Dit vindt plaats in het Belevenissenbos.
Hieronder een aantal belangrijke zaken:
- Alle kinderen blijven deze dag over en hebben een lunchpakket bij zich;
- Alle kinderen moeten een fiets mee naar school die veilig is en op slot kan.
- Trek kleding en schoenen aan die vies mogen worden en vergeet niet uw kind droge kleding mee te geven.
We fietsen gezamenlijk om 12.15 uur naar het belevenissenbos. Wij verwachten tussen
15.15 en 15.30 uur terug op school te zijn.
Wij zijn op zoek naar 8 hulpouders. Je kunt je opgeven bij de medewerker van je kind.
Wij hopen op een gezellige en sportieve middag.
Zwemmen groep Maarten
Maandag 23 mei wil ik graag met de kinderen een middag naar de koploper om te zwemmen. Hiervoor vraag ik u om 3 euro mee te geven/zelf bij mij in te leveren. Tussen de middag eet ik met de kinderen op school, zodat we eerder kunnen vertrekken. Dit vertrek zal
rond 12.30 zijn. De kinderen moeten zelf een lunch meenemen.
Ook belangrijk: De kinderen gaan in principe rond 15.00 mee terug naar school, maar ze
mogen ook zelf bij het zwembad blijven. Hiervoor heb ik wel schriftelijk toestemming van een
ouder nodig. Dit mag via een zelfgeschreven briefje of via de mail.
Mailadres: m.hielkema@stichtingschool.nl .
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Ouderkring Maarten
Dinsdag voor de meivakantie hebben een aantal ouders en ik gesproken over de puberteit.
Ik wil de ouders bedanken die op eigen initiatief zelf hebben geprobeerd zoveel mogelijk
ouders mee te krijgen naar de ouderkring, dit getuigt van een grote betrokkenheid.
Mogelijk komt uit deze ouderkring voort dat er iets gedaan gaat worden met seksuele
voorlichting. Als dit nog dit schooljaar gebeurt, zal ik dit via de nieuwsbrief laten weten.
Mvg, Maarten

Bezoek wijkagent
Afgelopen woensdag is onze wijkagent Andre Hendriksen bij in de oranje groepen geweest.
Hij heeft een uur lang met de kinderen, d.m.v. een powerpoint, gesproken over het gebruik
van ‘social media’ en vooral de gevaren hiervan. Andre geeft ook gastlessen op bijv. de SGL.
Vooral met het oog op de middelbare school en de invloeden hier van andere (oudere) kinderen. En de kennis van 10+ kinderen, vertelt ons dat er vooraf meer nodig is om later leed
te voorkomen. Hij heeft dan ook situaties genoemd die echt gebeurd waren met leeftijdsgenoten en nam hierbij geen blad voor de mond. Kinderen in deze tijd spenderen veel tijd op
het internet en wij zijn van mening dat het belangrijk is om voordat er ‘ongewenst media gedrag’ plaatsvind met kinderen hierover te praten.
De algemene boodschap was, praat met je ouders en/of leerkrachten over social media gebruik. Vertel thuis de leuke dingen die je doet en de dingen waarvan je schrikt of waarvan je
niet weet wat je ermee moet. De boodschap voor ouders was hierbij, praat met kinderen over
wat ze doen; vraag naar internet gebruik, kijk mee en denk mee. Verbieden werkt vaak averechts.
Vraag uw kind naar de gastles en de besproken onderwerpen. Zo zijn we samen bezig met
preventie en houden we internetgebruik veilig voor iedereen!

Jaarslot
Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen van het jaarslot van de schoolverlaters.
We houden zo veel mogelijk voor onszelf wat we gaan doen. Graag als ouders hier rekening
mee houden. Sommige kinderen zullen het één en ander thuis willen regelen, zonder dat ze
helemaal kwijt willen waarvoor het is bedoeld.
Op een nog nader te bepalen moment gaan de kinderen zelf uitnodigingen maken. In
principe krijgen alle kinderen vier uitnodigingen. Dit betekent vaak dat kinderen een keuze
moeten maken voor wie ze willen uitnodigen. Doordat niet alle kinderen vier uitnodigingen
gebruiken, is het soms mogelijk om een extra uitnodiging te krijgen. Dit gebeurt allemaal in
overleg met Carola en Maarten, zodat dit zo eerlijk mogelijk gebeurt. In de uitnodiging zal
verdere informatie over het jaarslot staan. In ieder geval is wel al zeker dat het zal
plaatsvinden op woensdagavond 13 juli.
Carola en Maarten
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Oproep bijdrage ouders aan jaarboek
Beste ouders/verzorgers van de schoolverlaters (groep 8),
Om de kinderen een mooie herinnering van hun tijd op de Regenboog mee te geven vragen
we jullie een bijdrage te leveren aan een jaarboek. Hierbij denken we aan een stukje over je
kind met daarbij een foto als 4-jarige, een recente foto én een werkje uit een willekeurig jaar.
Wij vragen dit samen te voegen volgens het voorbeeld kader. (De tekst in Arial 10).
Houd je aan één A5 pagina per kind. (formaat is in Word aan te passen bij Pagina-indeling)
We willen alle documenten uiterlijk 27 mei gemaild binnen hebben als .docx bestand
(=Word). Mailadres: m.hielkema@stichtingschool.nl
Vorig jaar hadden we hiervoor een werkgroep met ouders en Maarten. Als er ouders zijn die
willen helpen met het jaarboek graag! Er zit veel werk achter. Als je wilt helpen, meld dat dan
bij ons, dan kijken we samen waar we je hulp bij kunnen gebruiken.
We hopen dat we samen zo een mooie herinnering mee kunnen geven.
Carola en Maarten
Op de volgende bladzijde staat het voorbeeld kader.

5

Nieuwsbrief
13 mei 2016
Week 19

Foto 4 jaar
oud

Foto recent

(Naam)
(Geboortedatum)

Tekst, stukje over hoe uw kind de tijd op de regenboog
heeft ervaren uit de ogen van u als ouder/verzorger.
Te denken valt aan een terugblik van een speciale
belevenis, herinnering…….etc.

Werkje, uit een willekeurig jaar. Kan zijn een bewaard
werkje of een werkje uit een verslagboekje of een foto
van een werkje.
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Zie volgende bladzijde voor de rest van de nieuwsbrief.

7

Nieuwsbrief
13 mei 2016
Week 19

Mei 2016
Maandag 16 mei

Tweede pinksterdag

Alle kinderen zijn vrij.
School is gesloten.

Vrijdag 20 mei

Weekslot Sanne/Suzanne

13.15 - 13.45
De ouders van de kinderen van
deze groep mogen komen kijken

Maandag 23 mei

Informatieavond invulling directeursfunctie

19.30 uur

Donderdagmiddag
26 mei

Sportmiddag gele groepen

12.00 – plusminus 15.15 uur

Vrijdag 27 mei

Weekslot Henk/Annet

13.15 - 13.45
De ouders van de kinderen van
deze groep mogen komen kijken

Maandag 30 mei

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vrij.

Alle ouders zijn van harte welkom.

Alle kinderen van de gele groepen
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