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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
De eerste week zit erop en we zijn met elkaar goed gestart! Monique is als directeur 4 dagen
binnen de school aanwezig en Astrid zal 2 a 3 dagen binnen de school aanwezig zijn. De
andere dagen is Astrid op de Tjotter. De school heeft dus de komende tijd de luxe van twee
directeuren!
Eind volgende week hopen wij de jaarkalender klaar te hebben waarin u alle studiedagen,
vakantiedagen, weekslot, sportdagen, oudergespreksavond e.d kunt terugvinden.
Jenaplan
Afgelopen week zijn een groot aantal groepen al bezocht voor een nulmeting
ten behoeve van de Jenaplan opleiding. Met deze opleiding starten we op
maandag 10 oktober.
Vrijdag 16 september zullen we met het team, tijdens de studiedag, onder
andere de visie en missie van de school bespreken.
Algemene ouderinformatieavond
Zoals beloofd is er een ouderinformatieavond waarbij we het plan van aanpak voor de Regenboog met u willen bespreken. Deze ouderavond hebben we op donderdag 22 september
gepland van 19.30 tot 21.00 uur.
Afspraken binnen de school
Binnen de school hebben we een aantal regels veranderd. Zo gaat de deur van de school
om kwart over acht open en verwachten wij alle kinderen om half negen in de groep, zodat
we op tijd kunnen beginnen met het onderwijsprogramma. Om voldoende rust in de school te
hebben vragen wij u daarom ook om vijf voor half negen de school weer te verlaten, zodat de
kinderen en leerkrachten tijdens hun lesstart niet gestoord worden door pratende ouders. Wij
hopen hierbij op uw begrip.
Omgekeerde 10-minuten gesprekken
De leerkrachten hebben voor de vakantie en in de laatste week van de zomervakantie hun overdracht naar elkaar gedaan. Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Toch kan het nog voorkomen dat bepaalde informatie die wel
belangrijk is om te weten niet besproken is. Wij zullen daarom in de week
van 12 september en 19 september omgekeerde oudergesprekken houden,
waarbij u de gelegenheid krijgt om naast een kennismaking met de leerkracht ook belangrijke informatie over uw kind te vertellen. Bij de groepen
komen intekenlijsten, zodat u zelf het gesprek kunt plannen. Ter voorbereiding van deze gesprekken krijgt u nog een brief met een vragenlijst om vooraf in te vullen.

Kamp
In de kampbrief staat vermeld dat de kinderen een bord, beker en bestek mee moeten nemen. Dit is niet meer nodig! Denken jullie aan de lunch voor de eerste dag? Wij hebben er
ontzettend veel zin in!
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Groen
Aankomende donderdag 8 september, gaat groen op ontmoetingsdag naar schateiland
Zeumeren. Wij vertrekken met de bus om 9.00 uur en zijn om ongeveer 17.00 uur weer
terug. De kinderen starten gewoon om 8.30 uur in de groep.
Het is verstandig om een tas mee te geven met extra kleding voorzien van naam!
Eten en drinken wordt verzorgd.
Wij hebben er enorm veel zin in. Ahoy
Blauw
De blauwe groepen zijn deze week gezellig gestart. We zijn begonnen met de regels en afspraken die gelden in de klas. We hebben ook een verjaardagskalender gemaakt. Volgende
week gaan we elkaar ontmoeten in Avontura in Dronten. We hebben nog niet van alle ouders
de betaling ontvangen, denken jullie hier nog even aan?
Volgende week gaan we met de oudsten werken aan de fijne motoriek en de jongsten gaan
aan de slag met de kleuren en vormmaterialen. We checken meteen even of de kinderen de
kleuren al kennen. De oudsten gaan met rekenen oefenen om synchroon te tellen tot en met
17. Wij hopen op een gezellig jaar met z’n allen!

2

Nieuwsbrief
2 september
2016

Atelier
Na de ontmoetingsdagen starten wij weer met de ateliers.
Gedurende 4 weken werken de kinderen iedere dinsdagmiddag van 14.00u tot 15.00u in een
atelier. De ateliers zijn bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. De ateliers worden in
principe afgesloten met een veiling, tentoonstelling of optreden.
De ateliers worden gegeven door de leerkrachten, externen, of door ouders. Heb je een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven, hout bewerken, yoga, schaken, enz.? Vind je het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven, stuur dan een
mail naar Hilda: h.rorije@stichtingschool.nl. We hebben alle hulp nodig die er is.

September 2016
Maandag 5 t/m
woensdag 7 september

Ontmoetingsdagen Oranje

Woensdag 7 t/m 9
september

Ontmoetingsdagen Geel

Woensdag 7 september

Ontmoetingsdag Blauw

De hele ochtend

Donderdag 8 september

Ontmoetingsdag Groen

9.00 – 17.00 uur

Maandag 12 t/m
donderdag 15 september

Week van de omgekeerd 10minutengesprekken

Inschrijven bij de medewerker
van uw kind

Vrijdag 16 september

Studiedag

De kinderen zijn deze dag vrij

Donderdag 22 september

Algemene ouderinformatieavond

19.30 – 21.00 uur

3

