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Ouders oranje groepen,
Vanaf as. maandag werkt Jordi op de maandag en dinsdag voor extra ondersteuning. De
ochtenden ondersteunt hij de oranje groepen. Dit zal hij doen tot de meivakantie.
In deze periode zullen de oudsten begeleid worden in de onderdelen van de CITO-Eindtoets.
De eigen leerkracht (Maarten en Carola) gaan met alleen hun oudsten beide dagen 1 blokuur in de houthoek oefenen. De onderdelen die we met de oudsten apart gaan oefenen zijn:
rekenen, begrijpend lezen, werkwoordspelling, zinsontleding, woordbenoeming, interpunctie
en woordenschat. De andere onderdelen spelling en studievaardigheden worden met jongsten en oudsten later in de week met de eigen leerkracht geoefend.
De jongsten krijgen in de twee blokuren zonder eigen leerkracht en oudsten les van Jordi. In
het ene blokuur vindt een instructie voor rekenen plaats en in het andere blokuur een extra
les begrijpend lezen. Dit zijn de twee vakken die in beide groepen de meeste zorg behoeven.
Het belangrijkste voordeel voor de jongsten is dat ze meer aandacht kunnen krijgen op het
moment dat de eigen leerkracht weg is met de oudsten.
Verder zal Jordi kinderen gaan begeleiden op technisch leesvlak. Daarvoor worden eerst
nog AVI-toetsen afgenomen om te bepalen wie er met Jordi gaat oefenen.
Om deze oefenmomenten mogelijk te maken gaan de gymtijden van de oranje groepen van
de maandagochtend naar de maandagmiddag.

Tijdelijke roosterwijziging van het gymrooster op maandag 15 februari
We hebben een verschuiving in het gymrooster doorgevoerd, dit betekent dat er een aantal
groepen van tijd veranderen.
Maandagochtend 8:30 uur start de groene groep van Ada met gym.
In de ochtend hebben verder de volgende groepen van Carina, Karine, Sanne en Annet gym.
Maandag middag 13:15 uur start de gele groep van Hilda met gym.
In de middag hebben ook de groepen van Maarten en Carola gym.
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Rainbow Discoveries
Let op: Dit bericht is bedoeld voor de ouders van de deelnemers aan de huidige Rainbow
Discoveries over ‘Oud Egypte’.
Betreft: excursie met de groep ‘Rainbow Discoveries’ op donderdag 18 februari a.s.
Ongetwijfeld heeft u gehoord, dat we met de ‘Rainbow Discoveries’-groep de laatste weken
werken
over Oud-Egypte. De kinderen zijn er enthousiast mee bezig: opzoekwerk, verslagjes maken en discussiëren, knutselen en een presentatie maken. Het is een rijk en boeiend onderwerp.
Het ligt daarom ook in de bedoeling om er een excursie aan vast te koppelen en wel naar
het Allard Pierson Museum in Amsterdam, een museum met een uitgebreide Oudegyptische
collectie. Voor informatie zie: www.allardpiersonmuseum.nl. Adres: Oude Turfmarkt 127.
De datum van de excursie is donderdag 18 februari a.s.
We gaan per trein en in Amsterdam moeten we even een stukje lopen. Het vervoer naar het
NS-station Lelystad en ’s middags weer terug van station naar school doen we met eigen
auto’s.
We zullen vanaf het station Lelystad vertrekken kort na 9 uur. De aankomsttijd op school ’s
middags is niet exact aan te geven, maar we zullen vóór half vier terug zijn, ook i.v.m. eventuele sportactiviteiten of andere ‘verplichtingen’ van de kinderen.
Er gaan drie volwassen begeleiders mee: naast mijzelf is dat van school Maarten, en nog
een ouder.
De rondleiding in het museum zal ik zelf verzorgen.
In de middagpauze lunchen we in de hal. De kinderen nemen een lunchpakketje en een paar
pakjes drinken mee, in een rugzakje of iets dergelijks. De spullen gaan in het museum in een
kluisje. Toch raden wij aan geen waardevolle spullen mee te geven. Het meenemen van een
mobieltje mag, maar dan gebeurt dat onder eigen verantwoording.
Voor eventuele (dringende!) gevallen kan er via de school – T. 0320-226181 – contact met
een van de begeleiders worden opgenomen.
Er zijn voor u geen extra kosten aan deze excursie verbonden. Indien in uw bezit wel graag
de ‘Museumjaarkaart Kinderen’ meegeven.
Enkele TIPS:
De kinderen vinden het onderwerp boeiend. Misschien kunt u later dit jaar met uw
zoon/dochter nóg eens naar het Allard Pierson Museum gaan. Het Rijksmuseum Voor Oudheden (RMO) in Leiden heeft een veel grotere afdeling Oud-Egypte + een echt Oudegyptisch
tempeltje. Door een grootscheepse renovatie is deze afdeling tot in het najaar gesloten.
Maar daarna zeker een bezoek waard! Zie: www.rmo.nl
Met vriendelijke groet,

Floor Koedam
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27 februari Studiedag.
Vrijdag 26 februari hebben de leerkrachten van de Regenboog een studiedag, dit in tegenstelling met de studiemiddag die in de jaarplanning vermeld staat. Wij gaan aan de hand van
de CITO gegevens, met elkaar de gegevens, analyseren. Vervolgens maken wij per groep
een plan van aanpak, zodat wij na de voorjaarsvakantie meteen van start kunnen gaan met
de uitvoer van het verbeterplan. De leerlingen van alle groepen zijn deze dag dus vrij, mocht
dit voor u een probleem zijn dan kunt u dit z.s.m. doorgeven aan Folkert.

Ouderkring Marion/Jordi
Op donderdagavond 18 februari is de tweede ouderkring van de groep van Marion en Jordi.
Deze zal in het teken staan van de volgende onderwerpen:
10 minuten gesprekken
Op dinsdag 23 en donderdag 25 februari staan de 10 minuten gesprekken gepland. Op donderdag worden de gezinnen met broertjes en zusjes gepland.
Dinsdag gaan de uitnodigingen met de kinderen mee. Vanaf woensdag 17 februari hangen
de roosters bij de groepen. Ben je verhinderd, probeer dan te ruilen met een andere ouder of
neem even contact op met de leerkracht van je kind om een nieuwe afspraak te maken.

Groene groepen
Met het rekenen van de oudsten zijn we nu bezig met pijlentaal.
De kinderen gaan dan de getallenlijn met sprongen omzetten in pijlen.
Bijvoorbeeld:
48+14=
+10
+2
48  58  60

+2
 62

75-38=
-30
-5 -3
75  45  40

 37

Met de jongsten zijn we nu vooral bezig met de verliefde harten.
Deze getallen zijn altijd samen 10.
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Daarnaast zijn we ook bezig met het splitsen en hier gebruiken we splitsbloemen voor.

Verder zijn we met het project “Kunst” bezig en hebben we het onder andere al gehad over
zelfportretten en kleuren mengen, maar hebben we ook een eigen kunstwerk met
schilderezel gemaakt.
Op woensdag 24 februari van 11.15 tot 11.45 uur houden wij een tentoonstelling voor
de ouders van de groene kinderen om te laten zien wat wij allemaal geleerd hebben. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken!
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