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BHV herhaling voor onze leerkrachten
Ieder jaar gaan er een aantal van onze leerkrachten op herhalingscursus voor BHV.
Dit jaar was het de beurt aan: Corina, Ellen, Hilda, Suzanne en Sanne.
Tijdens twee woensdagmiddagen wordt alle theorie herhaald en gaan we aan de slag met
praktijkvoorbeelden. Het oefenen van verschillende situaties levert altijd veel plezier op.

Wij hopen deze handelingen natuurlijk nooit in het echt te hoeven uitvoeren en dat het op
school alleen bij pleisters plakken en blauwe plekken/schaven verzorgen blijft.
Mocht er toch iets gebeuren zijn wij er weer helemaal klaar voor! 

Ouderkring groep Corina
De ouderkring die gepland staat op 7 maart gaat helaas niet door.
Deze avond komt te vervallen.

Let op! Nogmaals! 26 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.
Informatie Kleurgroep Blauw.
Vorige week vrijdag was de laatste dag dat er kandidaten konden reageren op de vacature
voor onze vierde groep Blauw. In het totaal hebben wij negen reacties ontvangen.
Afgelopen week hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd met drie kandidaten en een keus
kunnen maken. Willeke Haak gaat de lessen in de vierde groep verzorgen. Willeke zal vol-
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gende week al even op school zijn om alvast even kennis te maken en om de reeds ingezette voorbereidingen af te ronden zodat wij goed kunnen starten op maandag 7 maart.
Uit de ziekenboeg:
Corina Esenkbrink mag op advies van de bedrijfsarts volgende week alleen de geplande tien
minuten gesprekken met ouders voeren. De leerlingen van Corina krijgen t/m donderdag les
van Deirdre Dekker. Deirdre heeft afgelopen week al als vervanger les gegeven in Blauw.
Fijn dat zij de laatste week voor de voorjaarsvakantie bij ons in kan vallen!
Karin Bruinsma is volgende week nog afwezig i.v.m. ziekte en zal volgende week donderdag
vervangen worden door Jennifer Loo.
Wij zijn blij dat wij, ondanks het tekort aan invalkrachten, voor de bezetting van de blauwe
groepen hebben kunnen zorgen.
Avondvierdaagse
17 t/m 20 mei zal de Avondvierdaagse weer plaatsvinden. Om hier als school aan mee te
kunnen doen hebben wij, net als voorgaande jaren, ouders nodig die dit willen gaan organiseren. Denk hierbij aan: helpen tijdens de voorbereidingen, inschrijving, boodschappen
doen, tijdens de 4 avonden helpen, medailles ophalen en uitdelen. Wanneer er geen vrijwilligers zijn, doen wij als school niet mee aan de Avondvierdaagse.
Opgave kan via mail bij Ellen: e.lammers@stichtingschool.nl vóór vrijdag 26 februari!

Ouderkring groep Jordi/Marion

donderdagavond 18 februari jl. was de ouderkring van de groep van Jordi en Marion.
Deze stond in het teken van verschillende stellingen binnen het (kleuter)onderwijs.
Ouders gaven hun mening en gingen met elkaar in gesprek. Wij willen de aanwezige ouders
via hier nogmaals on(der)wijs bedanken voor hun inzet! (Fotograaf Jordi mist op de foto.)
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Bericht van Shannen Heck (stagiaire uit de blauwe groep)
Beste ouders/verzorgers,
In de blauwe groepen, word al snel vergeten de handen te wassen. Het is niet fris om na het
toilet gebruik de handen niet te wassen. Wij willen de kinderen daarom nog meer aansturen
en leren om goed de handen te wassen. Onze stagiaire Shannen die in de blauwe groepen
stage loopt op woensdag, donderdag en vrijdag gaat daarom met een paar kinderen uit de
blauwe groepen handen wassen en adviseert de ouders ook om thuis het handen wassen te
beoefenen en te stimuleren. Maar dan is de vraag: hoe was je je handen nou goed?!
Handen wassen in 7 stappen:
1. Maak de handen nat en pak een beetje zeep.
2. Dan de handpalmen tegen elkaar wrijven.
3. Rechter handpalm over linker bovenhand wrijven en omgekeerd.
4. Handpalm tegen handpalm met gespreide vingers.
5. Vingertoppen en buitenkant van de vingers over elkaar inwrijven.
6. Duimen met cirkelvormige bewegingen in wrijven.
7. Binnenkant van de hand met gesloten handen inwrijven.
Oranje groepen
Afgelopen dinsdag hebben de oranje kinderen kennis gemaakt met het schoolschaatsproject. Twee schaatstrainers van Flevonice hebben bij ons in de zaal een skeeler clinic gegeven. We moesten een aantal skeeler oefeningen doen, voorbereidend op het schaatsen.
Een aantal kinderen hadden het skeeleren al gauw onder de knie, sommigen hebben een
nieuwe ervaring opgedaan. Afsluitend hebben we een leuk samenwerkingspel gedaan. In
een uurtje tijd zijn er een hoop nieuwe dingen geleerd en kunnen we aankomende maandag
goed voorbereid het ijs op.
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Zoals eerder bekent gemaakt gaan de oranje groepen maandag 22 februari schaatsen bij
Flevonice in Biddinghuizen.
We gaan hier met de Bus naar toe. We zijn om 12:00 weer terug op school.
Voor deze schaats ochtend is het belangrijk de volgende spullen mee te nemen:
-

Handschoenen, deze zijn verplicht!
Een 10 uurtje, graag in een tas
Sportkleding aan: Broek, trui en een Jas, trek niet teveel kleding aan, van schaatsen
worden we warm genoeg!
- Droge kleding, het kan zijn dat we nat worden!
Om dit uitje mogelijk te maken vragen wij een eigen bijdrage van € 2,50 Graag uiterlijk
maandag 22 februari meegeven aan uw kind

Start nieuw gymrooster!
Vanaf dinsdag 23 februari starten we met een nieuw gymrooster i.v.m de verschuiving van
Atelier naar de donderdag middag:
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maandag
8.30 - 9.15
9.15 - 9.55
9.55 - 10.35
10.35 - 11.15
11.15 - 12.00

Regenboog
3 en 4
Ada/Stephanie
3 en 4
Carina/Ellen
3 en 4
Karine/Marleen
5 en 6
Sanne/Suzanne
5 en 6
Annet/Marleen

dinsdag
8.30 - 9.15
9.15 - 9.55
9.55 - 10.35
10.35 - 11.15
11.15 - 12.00

13.15 - 13.55
13.55 - 14.35
14.35 - 15.15

5 en 6
7 en 8
7 en 8

13.15 - 13.45 MRT
13.55 - 14.35 7 en 8
14.35 - 15.15 7 en 8

donderdag
8.30 - 9.15
9.15 - 9.55
9.55 - 10.35
10.35 - 11.15
11.15 - 12.00

Regenboog
3 en 4
Ellen/Carina
3 en 4
Stephanie/Ada
5 en 6
Hilda
5 en 6
Suzanne/Sanne
5 en 6
Annet

13.15 - 14:00

Wingerd

14.00 - 15:00

Atelier

Hilda
Carola
Maarten

Regenboog
1 en 2
Annemiek/Karin
1 en 2
Marjon/Jordi
1 en 2
Corina/Karin
1 en 2
4e kleutergroep
3 en 4
Karine/Marleen
Gymzaal
Maarten
Carola

Gymzaal

Presentatie Rainbow Discoveries: 'Oud Egypte'
Maandag 22 februari om 14.30 is er een presentatie van de kinderen die bij Rainbow zitten.
We zouden het leuk vinden als de ouders van de huidige deelnemers aan Rainbow komen
kijken.De gele en oranje groepen komen ook kijken.

Ouders van oudste oranje kinderen,
Vorige nieuwsbrief las u een stuk over extra ondersteuning en oefenen voor de Citoeindtoets.
Misschien wilt u er thuis ook wat aan doen, daarvoor delen wij hieronder een aantal (van de
vele) websites waarop geoefend kan worden.
http://www.kids4cito.nl/#
http://oefensite.rendierhof.nl/online/cito/
http://www.leren-dezeester-marknesse.nl/citoeindtoetsgroep8.html
http://wp.digischool.nl/rekenen/bovenbouw/cito-oefenen/
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http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/citotoets-oefenen/
http://cito-oefenen.jouwweb.nl/rekenen-1
http://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/8%20rekenen%20cito.html

Februari 2016
23 februari 2016

Tien-minuten gesprekken

25 februari 2016

Tien-minuten gesprekken broertjes/
zusjes

26 februari 2016

Studiedag

29 februari t/m 5
maart 2016

Voorjaarsvakantie

De kinderen zijn de hele dag vrij
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