Nieuwsbrief
15 januari 2016
Week 2

Beste ouders,
In de nieuwsbrief van 18 december 2015 bent u op de hoogte gesteld van de basisregels
zoals die vanaf 4 januari 2016 gelden binnen de school.
Op basis van deze 5 regels hebben wij als medewerkers samen met de kinderen gekeken
naar afspraken die hier bij horen. Dit wordt binnen het team van medewerkers verder
besproken en met de MR kort gesloten waaruit een aantal afspraken schoolbreed
vastgesteld en toegevoegd zullen worden.
Om te komen tot een goede hantering van de regels en de bijbehorende afspraken hebben
wij met elkaar een stappenplan uitgewerkt dat houvast en eenduidige aanpak waarborgt bij
gedrag welke niet valt onder de gestelde regels en de gemaakte afspraken. Hierbij maken wij
onderscheid tussen storend/ongewenst gedrag en extreem/grensoverschrijdend gedrag wat
kinderen kunnen laten zien. Let wel: er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het kind
zelf en het gedrag wat het laat zien.
Onder storend/ongewenst gedrag verstaan wij:
-Niet luisteren, met name het niet opvolgen van instructies of het weigeren te luisteren naar
wat gezegd wordt.
-Storend en brutaal en manipulerend gedrag.
-Gedrag wat erop gericht is om een ander te kwetsen of te negeren/buiten te sluiten.
Onder extreem/grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:
-Verbale en schriftelijke agressie of geweld.
-Fysieke agressie of geweld.
-Vernieling en vandalisme.
Het hele plan van basisregels, afspraken tot stappenplannen bij ongewenst gedrag noemen
wij ‘het gedragsprotocol’ en is terug te vinden op de website van De Regenboog, onder het
kopje ‘ouders’.
Over twee maanden zal het gedragsprotocol geëvalueerd worden binnen het team van
medewerkers waarbij de bevindingen van de MR meegenomen zullen worden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers De Regenboog

Schoolfotograaf
Afgelopen donderdag hebben we de schoolfotograaf op visite gehad.
Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze geslaagde dag.
De bestelformulieren e.d. volgen zo snel mogelijk. Tot dan is Jordi (leerkracht groep ½)
contactpersoon vanuit de Regenboog. Met vragen kan je je bij hem melden.
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Blauwe groepen
Zoals jullie misschien al hebben gezien zijn we in blauw gestart met het thema:
sneeuw en ijs. Wij hopen zelf nu natuurlijk ook dat het gauw gaat sneeuwen.
In de tussentijd werken en leren we over sneeuw, smelten, bevriezen en bevroren.
Tijdens de werklessen vinden wij het altijd heel gezellig als papa’s, mama’s, opa’s of
oma’s komen helpen. Daarbij is het altijd leuk om ons ook eens aan het werk te zien.
Mocht je een keer mee willen doen, mag je je altijd opgeven bij de medewerker van
de groep.

Januari 2016
Dindag 19

Ouderkring Sanne/ Suzanne

Ouders van deze groep zijn welkom
van 19.30 tot 20.30 uur.

Vrijdag 22

Groepsavond Maarten

Van 19.00 tot 21.00 uur

Donderdag 28

Ouderkring Hilda

Ouders van deze groep zijn welkom
van 19.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 29

Groepsavond Carola

Van 19.00 uur tot 21.00 uur
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