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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Studiedagen
Maandag staat het onderwerp ‘rekenen’ centraal tijdens de studiemiddag met het team. Een
expert op het gebied van rekenen zal het team een training geven in combinatie met de methode die wij op school hanteren. De onderbouw medewerkers gaan die middag op andere
scholen in de praktijk kijken en zullen later op de dag met elkaar hun ervaringen uitwisselen
en met elkaar bespreken wat ze met elkaar binnen de Regenboog verder gaan uitbouwen.
Vrijdag gaan de leerkrachten aan de slag met het verder analyseren van de Cito opbrengsten van hun groep.
Reminder


Wij willen graag met alle groepen om half 9 aan het lesprogramma beginnen. Voor de
kinderen en leerkrachten is het heel onrustig wanneer er na half negen nog kinderen
binnen komen. Wij zien graag alle kinderen vijf voor half negen op school, zodat iedereen ook daadwerkelijk om half negen in de groep is.



Wij hebben de afspraak in verband met de veiligheid dat we niet fietsen op het plein.
Het is fijn wanneer we ons hier allemaal aan houden.



Wanneer uw kind een step mee naar school heeft, wilt u dan samen met uw kind erop
letten dat de step netjes weggezet wordt in de hal.

Scholen met Succes
Volgende week krijgt u op papier de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek.
Het rapportcijfer wat wij van de kinderen krijgen is een 7,2 en van de ouders een 6,4.
Wij zullen met de uitkomsten aan de slag gaan. Wij willen iedereen bedanken die de enquête
heeft ingevuld.
Hartelijke groet,
Monique en Astrid

De blauwe groepen
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema
gezondheid. Zo hebben de oudsten groepjes met pillen
gemaakt. Eerst met ontwikkelingsmateriaal en daarna met
potlood op een werkblad. Met het thema ‘gezondheid’ hebben we ook aandacht besteed aan de hygiëne op school
en thuis. We hebben regels en afspraken opnieuw besproken. Onder andere het toiletbezoek, handen wassen, douchen na de gym en niet met je vingers in je neus/mond etc.
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De komende periode willen we gaan oefenen met het veterstrikken voor de oudsten. We
willen vragen of u thuis ook met de kinderen wilt gaan oefenen. Naast het feit dat het fijn is
als een kind dat zelf kan, is het ook een goede motorische oefening.
Ook willen we nogmaals een oproep doen voor hulpouders tijdens onze werklessen. Uw hulp
is zeer gewenst bij verschillende activiteiten zoals: knippen/plakken, werken met ontwikkelingsmateriaal, schoonmaak- en opruimactiviteiten. U kunt bij de medewerker van uw kind
vragen wanneer er hulp gewenst is.
De laatste week voor de vakantie gaan wij in de groepen werken zonder thema.
Per groep wordt er gekeken naar wat er nog extra geoefend kan worden.
Hierbij zullen wij met groep 2 de tot nu toe geleerde letters gaan herhalen.
Bibliotheek op school
Tijdens de rapportgesprekken zijn er medewerkers van de Flevomeer Bibliotheek bij ons op
school. U kunt hier vragen stellen over voorlezen, geschikte leesboeken voor uw kind, leesmotivatie etc. U kunt de medewerkers vinden in de schoolbieb van 18:30 tot 21:00.
Workshops in de voorjaarsvakantie
Lelykracht (samenwerkingsverband Kubus, Bibliotheek, Welzijn en Sportbedrijf) organiseert
op 23 februari (in de voorjaarsvakantie) een middag voor groep 7/8 en VO klas ½, met 17
verschillende workshops, waar uit gekozen kan worden.
Het kost € 3,00.
Link Facebook: Facebook pagina
Link Instagram: Instagram
Meer informatie: http://lelykracht.nl/krachtpatsers/
Voor wie?
Jongens en meiden uit Lelystad van 10- 14 jaar
Wanneer?
In de voorjaarsvakantie
23 februari van 13:00 – 17:00 uur
Kubus Lelystad, Agorabaan 3
Wat is het?
Waar ligt je talent? Wat past bij jou? Wat zou je wel eens willen uitproberen?
De een weet direct het antwoord en de ander moet er echt even over nadenken.
VIND JE DING!
Op 23 februari kan je bij Krachtpatsers allerlei mogelijkheden gaan uitproberen.
Tijdens deze middag kan je kiezen uit drie workshops die jou interessant lijken.
Kijk in de lijst en vink je keuze aan. Je wordt vervolgens ingedeeld bij 2 van je gekozen
workshops.
Wees er snel bij want: VOL IS VOL!
De inschrijvingen voor 14 februari hebben gegarandeerd plek.
Je passie gevonden? Na afloop krijg je info mee over wat je hier nog meer mee kan doen.
Kosten?
€ 3,00 voor de hele middag
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Kwijtkist
Er zijn weer veel kledingstukken e.d. in de kwijtkist. Mist u iets van uw kind(eren) kijk dan in
onze kwijt kist. Dit kan tot vrijdag 17 februari, daarna gaat het naar een goed doel.
Groene groepen
Wauw, wat is het thema Dinosaurus in trek. De kinderen zijn erg enthousiast. Veel kinderen
hebben zoveel oa dino's en boeken mee genomen, dat de thematafel gewoon te klein is. We
hebben mooie leervragen bedacht en nu gaan we op zoek naar de antwoorden.
Het thema gaan we verlengen tot 3 weken na de voorjaarsvakantie!
De jongsten hebben nu alle letters aangeboden gekregen en zitten in kern 7. Zij oefenen nu
met het begrijpend lezen. Je leest een stukje tekst en er wordt een vraag over gesteld.
Waarom is ons werk zo leuk?
Na weken (leuk) ploeteren samen met een kind aan een bepaald item van rekenen,
wat vond hij het moeilijk. Maar na die vele weken is "het kwartje gevallen" en begrijpt hij hoe
het uitgerekend moet worden! Jij hebt vast een rekenpil gegeten bij het ontbijt vroeg ik hem
en hij grijnst van oor tot oor, want inderdaad, die pil had hij bij het ontbijt gegeten. Hij geeft
de figuurlijke pil ook aan een jongen die er ook moeite mee heeft.
Tijdens een kringgesprek over hoe uniek ieder kind is, een mooie uitdrukking van een jongen
"Ellen, eigenlijk ben jij een soort reserve moeder".
Daarom is ons werk zo bijzonder!!
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Avondvierdaagse 2017
Volgende week dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari kunt u uw kind(eren) van 15:15
uur t/m 16:15 uur weer inschrijven voor de avondvierdaagse. De avondvierdaagse zal dit jaar
plaatsvinden van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni.
De kosten per kind bedragen 6,- euro (graag gepast betalen), hiervoor krijgen ze een medaille en elke avond tijdens de pauze limonade en wat lekkers.
U kunt uw kind inschrijven voor de 5 km of de 10 km. Per kind dient er 1 ouder/verzorger
mee te lopen. Lukt dit niet dan graag vooraf overleg met de organisatie.
We hopen dat we weer net zoveel inschrijvingen mogen ontvangen zoals verleden jaar zodat
De Regenboog weer goed vertegenwoordigd zal zijn!!
Mochten er vragen zijn dan kunt u deze te stellen bij 1 van onderstaande ouders.
Groetjes,
Rosa Steenhuis (10 km)
Saskia van Reenen (10 km)
Carla Goedegebure (5 km)
Jeroen Boxsem (5 km)
Dewi Brijder (5 km)

Oproep atelier
Voor het atelier ‘werken met naald en draad’ zijn wij op zoek naar stropdassen. Graag inleveren bij Karine (3/4).
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Februari 2016
Maandag 13 februari

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12.00 u vrij

Maandag 13 februari
t/m donderdag 16 februari

Week van de rapportgesprekken

Op intekening bij de medewerker

Vrijdag 17 februari

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 20 februari
t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen zijn vrij
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