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Luiden van de bel en start van de les.
Dagelijks luiden wij om 8.25 uur en om 13.10 uur de bel. Dit omdat wij ernaar streven
effectief onze leertijd te gebruiken en graag op tijd willen beginnen. Wij verwachten van
ouders dat zij, als de bel gaat, afscheid nemen van hun kind(eren) en de groepen en gangen
verlaten. Van alle kinderen verwachten wij dat ze om 8.30 uur en 13.15 uur in de groep
aanwezig zijn zodat de medewerkers kunnen starten met de les.
Toiletgroep.
Het viel ons, maar ook ouders op dat de toiletten rechts van de hoofdingang regelmatig vies
waren. Al enige tijd zijn de toiletgroepen onder de aandacht van de medewerkers en onze
schoonmaak.
Regelmatig controleren wij tussentijds de toiletten en zorgen o.a. voor aanvulling van zeep
en de papieren handdoekjes. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gebruik kunnen maken
van schone sanitaire voorzieningen.
Verzoek aan ouders om voor en na schooltijd hun kind gebruik te laten maken van de juiste
kleurgroep toiletten. Laten wij samen zorgen voor een nette school .
Actuele contactgegevens.
Het komt regelmatig voor dat de school oude en onjuiste contactgegevens heeft van ouders.
Dat is best lastig! Wanneer er iets met uw kind aan de hand is dan moet de medewerker van
de school u of iemand in uw directe omgeving, snel kunnen bereiken.
U ontvangt deze week, via de oudste leerling, een formulier “actuele contactgegevens
leerlingen” met het dringende verzoek dit zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen en voor
vrijdag 12 februari in te leveren bij de medewerker waar uw kind in de groep zit.
Schoolfoto’s
Hoera! De schoolfoto’s zijn er! Al een week na de shoot hebben de kinderen vandaag hun
inlogkaartjes meegekregen en tref je bij de verschillende ingangen van de groepen de
nieuwe kaartjes van het team. We hopen dat iedereen mooie foto’s heeft. Omdat de kaartjes
nu meegegeven zijn is school vanaf vandaag niet meer verantwoordelijk om te reageren op
(inhoudelijke) vragen. Je kan je voor vragen wenden tot Foto Verreijt via 024-3452383 of per
mail naar info@fotoverreijt.nl o.v.v. Regenboog Lelystad. Alle hulpouders bedankt voor de
geslaagde dag!

1

Nieuwsbrief
22 januari 2016
Week 3

Vanuit het team
We zien om 15.15u regelmatig ouders in het voorhalletje en in de hal bij de kapstokken hun
kinderen ophalen/opwachten. Wij verzoeken jullie met klem te wachten op het schoolplein
zodat er een goede doorstroom blijft voor de blauwe en groene groepen. Alvast bedankt!
Vanuit Mr
We hebben goed nieuws wat betreft de aanstelling van de nieuwe, vaste directeur. Dit
weekend wordt er een advertentie geplaatst in o.a. de Volkskrant en op de website van de
Nederlandse Jenaplanvereniging. Zodra we een nieuwe directeur hebben, zullen wij
hem/haar aan u voorstellen.
Zapp Kids Top20
Zaterdag 16 januari waren de opnames van de Zapp Kids Top20 voor de kinderen van de
groepen 6 en 7. Wat was het leuk! Een hele beleving om hier aan mee te mogen doen.
Zaterdag 30 januari is de uitzending van 08.10 uur – 08.40 uur te zien op NPO 3. Wij zijn erg
nieuwsgierig… Kijken jullie ook?
Op de website: kidstop20.nl zijn dan de gemaakte foto’s te zien!
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Verzetten groepsavond Carola
Vanwege een open avond op het Groenhorst college op vrijdag 29 januari 2016, heb ik
besloten onze groepsavond te verzetten. Op deze manier wil ik iedereen de gelegenheid
geven om naar beide avonden toe te kunnen gaan.
De nieuwe datum voor onze groepsavond is: vrijdag 19 februari 2016
Atelier naar de donderdagmiddag
Vanaf 25 februari verschuiven de ateliers naar de donderdagmiddag. We zijn nog steeds op
zoek naar enthousiaste vaders, moeders, opa’s en oma’s, etc. die het leuk vinden om op
donderdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur een atelier te geven aan een groepje kinderen.
Hier een aantal voorbeelden van ateliers die al gegeven zijn. Hout bewerken (Kenneth
Bohle), sokpoppen maken (Tonia Ketelaar), schrijfcursus (Natasja Bijl), schminken
(Angelique Schrieken), Taarten maken (Jennifer Sterrenburg), bootcamp (Vincent Swinkels),
blik vol geluk (Maaike Bruggeman). Mocht je ook een atelier willen geven, maar je weet niet
zeker of het geschikt is? Schroom niet! Kom langs! Je kunt je ook per mail opgeven bij
h.rorije@stichtingschool.nl of schiet mij aan.
Luizenpluis
Op dit moment hebben wij drie actieve ouders die er voor zorgen dat de school hoofdluisvrij
is en blijft. Eigenlijk is dit veel te weinig en kunnen zij zeker meer hulp gebruiken!
Iedere dinsdagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Heb
je op dinsdagochtend een uurtje tijd en wil je een handje helpen op school? Meld je dan aan
bij h.rorije@stichtingschool.nl
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In Groen hebben we de laatste weken veel geleerd over het thema winter.
Hoe ontstaat sneeuw , wanneer is het ijs dik genoeg om op te kunnen schaatsen. Als je een
beker water in de vriezer zet, wordt dit natuurlijk ijs, maar het zet ook uit. Welke dieren
houden een winterslaap, de wintertrek van vogels, wat eten vogels eigenlijk in de winter en
hoe kunnen wij ze helpen? Kinderen hebben hun eigen vragen bedacht en onderzocht, bijv "
hoe zwemt een pinguïn? Of hoe is de noordpool ontstaan?"
We hebben onderzocht of je van suikerklontjes een (kleine) iglo kan maken en hoeveel
klontjes heb je dan nodig, wel een kilo, hebben wij ontdekt.
De buiten temperatuur is bijgehouden. Dit varieerde van 13 tot wel -5 C.
Thema winter is nog 1 week en dan is het thema kunst.
Egel, hoeveel stekels heb je op je rug?

Uit de blauwe groepen…
In blauw zijn we nog steeds bezig met het thema ‘Sneeuw en IJs’.
Deze week hebben we gekeken naar hoe de vogels van onze vetbollen smikkelden, hebben
we sneeuwpoppen versierd, onszelf aangekleed met warme kleren en hebben we geleerd
wat ‘symmetrisch’ dan wel moet betekenen.
Volgende week gaan we iets spannends met ijsklontjes doen… spannend!
Leuke traktaties ideeën:
Wij hadden vandaag in de groep van Corina weer een ontzettend leuke en
originele traktatie. De kinderen vonden het geweldig. Bedankt!
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Januari 2016
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

Groepsavond Carola

Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Februari 2016
Vrijdag 19
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