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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Allereerst willen wij jullie bedanken voor de grote opkomst op de algemene ouderavond. De
bijeenkomst van afgelopen dinsdag stond zoals afgesproken in het teken van de schoolopbrengsten en het plan van aanpak. Wij hebben onze bevindingen deze avond gepresenteerd
en de vragen die dit opriep hebben wij zo goed mogelijk beantwoord.
Wij willen als school hier zo open en transparant mogelijk in communiceren.
De Cito-opbrengsten die wij hebben, zijn op meerdere gebieden nu onvoldoende. Ook in het
pedagogisch - en didactisch handelen kunnen wij nog veel verbeteren. Hierop is ook het plan
van aanpak geschreven waar we binnen de school al mee aan de slag zijn gegaan. Doordat
de focus nu gericht is op de kwaliteitsverbetering van de school en dit de nodige energie
vraagt van alle medewerkers, hebben we de Jenaplanopleiding voor alle medewerkers even
in de "koelkast" gezet. Wij zullen wel waar mogelijk de ontwikkelingen afzetten tegen de Jenaplan pedagogiek.
De hulp die ouders aanboden op deze avond was heel fijn om te horen. Het was hartverwarmend dat ouders mee willen denken, zich in willen zetten waar mogelijk om met elkaar
samen de kwaliteit weer op het gewenste niveau te krijgen.
Woensdagochtend 15 maart is er een koffieochtend van 8.30 tot 9.30 uur om over de
schoolontwikkeling vragen te stellen en mee te denken. Deze ochtend is natuurlijk ook voor
de ouders/verzorgers die afgelopen dinsdagavond verhinderd waren. Astrid, Rianne en Monique zullen deze ochtend aanwezig zijn om met jullie in gesprek te gaan.
Er zijn dinsdagavond ook vragen, opmerkingen en wensen op de flipover geplakt. Na de koffieochtend zullen we deze verder uitwerken en met jullie delen en daar waar mogelijk ook
antwoord op geven. Mocht u nog vragen hebben en niet in de gelegenheid zijn om op de
koffieochtend te komen, dan kunt u deze natuurlijk altijd nog neerleggen bij de leerkracht,
IB’er of directie. Dit kan zowel mondeling als per mail.
Per 1 april zal er een nieuwe medewerker gaan starten in groep 3/4 van Alyssa/Stephanie.
Nicole Woltberg komt ons team vanaf 3 april versterken. Zij gaat tot aan de zomer vakantie
fulltime in de groep aan de slag.
Voor Sanne zijn we in gesprek met een mogelijke kandidaat. Zij komt volgende week een
ochtend meedraaien in de groep en zal een proefles komen geven.
Wanneer een medewerker ziek is of om andere redenen afwezig is, zullen wij er altijd alles
aan doen om dit zo goed mogelijk voor de groep op te vangen. Helaas is het niet altijd mogelijk om een geschikte invaller te vinden.
Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij dit graag.
Hartelijke groet,
Astrid en Monique
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Groep Okergeel
Afgelopen maandag was er een professor bij ons op school die een promoshow kwam geven
over krachten van lucht. De kinderen hebben met veel enthousiasme een aantal proeven
mogen bijwonen.
Vorige week zijn wij gestart met een nieuw thema van Natuur en Techniek (Naut). Het thema
gaat over voeding en je lichaam. Vroeger werd er gejaagd en verzameld om aan eten te komen. Nog steeds komt vrijwel al het eten uit de natuur. Eten en drinken zijn nodig voor de
groei en om gezond te blijven. Ook krijg je er energie van. Het lichaam van mensen en dieren is afgestemd op hun dieet en levenswijze. Maandag 20 maart hebben de kinderen een
toets hiervan. Zij hebben reeds een samenvatting meegekregen.
Met de oudsten hebben wij de provincie Gelderland afgesloten. Een aantal kinderen heeft
vandaag een herkansing gehad. De komende periode werken wij aan de provincie Utrecht.
De kinderen kunnen thuis ook oefenen op www.topomania.net. Vrijdag 24 maart hebben de
oudsten de topotoets. Succes!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. De komende weken zullen we u informeren over
de invulling van deze dag.
Houdt u er vast rekening mee dat we op deze dag een continurooster hebben van 8.30 uur
tot 14.00 uur.
Blauwe groepen
Afgelopen week zijn de oudste kinderen bezig geweest met spiegelen.
Ze hebben allerlei verschillende materialen verzameld uit de groep.
Sommige kinderen hebben gespiegeld met de kapla op de grond. Verrassend om te zien wat er allemaal gemaakt werd. In het postkantoor
spelen en werken de kinderen met veel plezier. Ze zijn daar druk met
sorteren, kaarten schrijven, post bezorgen, brieven wegen en nog veel
meer. In de kring hebben we gepraat over wat er allemaal moet gebeuren voor er een brief of kaart op de mat ligt.
Denkt u nog even aan het geboortekaartje van uw kind. Volgende week
willen we die gebruiken in een kring. Daarna mogen de kaartjes weer
mee naar huis.
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In groep aquablauw krijgen wij een nieuw kind in de klas. Als er nieuwe kinderen komen,
sturen wij altijd een kaartje als uitnodiging. Nu wij thema post hebben, is het natuurlijk super
leuk om de kaart met elkaar te gaan posten. 
Op een mooie zonnige dag zijn wij met z’n allen naar de brievenbus geweest.
En de postbode heeft de kaart thuis bezorgd bij het nieuwe kind, want op maandag kwam
Sannemijn gezellig bij ons op visite. Welkom Sannemijn!

Groene groepen
Vandaag hebben de groene groepen een gastles gekregen van Johan en Wietske. Wat hebben ze genoten! Sommigen zijn zelf dirigent geweest en ze hebben geleerd om te luisteren
en de opdracht te volgen van de dirigent.
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Pokémon kaarten
Met elkaar hebben we afgesproken dat de Pokémon kaarten tijdens schooltijd in een bak/la
gaan. Om 10.00 mogen de kaarten mee naar buiten, maar dit wel op eigen
risico. Als er toch problemen ontstaan tijdens bijv. het ruilen, gaan we dit
met de betreffende kinderen oplossen. We blijven bij de bestaande afspraak
dat gele kinderen niet met groene kinderen ruilen.

SQULA
Voor de 7e keer organiseert Squla de Leuk Leren Week voor alle basisschoolklassen in Nederland. Wij gaan volgende week in de groepen meedoen.
Klassen die tijdens de Leuk Leren Week dagelijks een UNICEF-quiz én een Squla-quiz spelen, verdienen zakjes voedzame pindapasta. Aan het einde van de Leuk Leren Week doneert Squla het bedrag voor alle bij elkaar gespaarde zakjes pindapasta aan UNICEF.
UNICEF deelt deze voedzame pindapasta uit aan kinderen met acute ondervoeding. Unicef
hoopt met zijn allen 10.000 zakjes bij elkaar te spelen.

MR: Vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouders van de Regenboog. Zoals velen van jullie inmiddels hebben kunnen zien hangt
er vanaf vorige week een “thermometer” op het whiteboard bij de ingang van de blauwe/groene groepen. Deze “thermometer” is bedoeld om voor de ouders inzichtelijk te maken
hoeveel er inmiddels betaald is en wat we hiervoor kunnen doen. De ouderbijdrage die jullie
betalen wordt gebruikt om alle extra’s/feestelijkheden te betalen op de Regenboog. De kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld een speldag, de Kerst/Sint viering, koningsspelen
etc. kunnen niet betaald worden uit de gelden die school vanuit de overheid ontvangt voor de
leerlingen. Deze gelden zijn bedoelt om ervoor te zorgen dat alle zaken aanwezig zijn binnen
een school om uw kind les te kunnen geven.
Omdat wij er met zijn allen ook graag voor willen zorgen dat uw kind naast alleen maar leren
ook feestelijke momenten kan vieren op school vragen wij hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze ouderbijdrage kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een Sinterklaas
op school komt op 5 december, dat er een sportdag georganiseerd kan worden, dat er speciale/leuke ateliers aanwezig zijn waar uw kind aan kan deelnemen en ga zo maar door.
Via deze weg willen wij u vragen om toch de vrijwillige ouderbijdrage te gaan betalen omdat
wij zonder deze extra inkomsten geen activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen.
Omdat de eerste activiteiten (koningsspelen & sport- en speldag) er al snel aankomen hopen
wij u er op deze manier bewust van te maken dat uw bijdrage hard nodig is. Het zou namelijk
zonde zijn om de kinderen teleur te moeten stellen doordat wij er met zijn allen niet in zijn
geslaagd om voldoende gelden binnen te halen om alle activiteiten door te laten gaan.
Wij willen graag werken aan een fijne en gezellige schooltijd waar de kinderen over jaren nog
met veel plezier op terug kijken en wij denken dat wij met het organiseren van de activiteiten
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daar aan bij kunnen dragen. En hoe meer gelden wij ontvangen, hoe specialer wij de schooltijd van uw kind kunnen maken.
Helpt u ook mee de schooltijd van uw kind onvergetelijk te maken?
Sanne Berkers en Natascha Boxsem
MR De Regenboog
Workshop Wetenschap en Techniek
Afgelopen maandag is Professor Lichtflits bij ons op school geweest om een promoshow te
geven over licht. Dit deed zij als wetenschapper met proefjes. De kinderen vonden de show
erg leuk. Hieronder een paar foto’s ter impressie.

Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met verschillende
aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te ontdekken, maar
ook om hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science heeft als missie kinderen enthousiast te maken voor Techniek & Wetenschap.
Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van Techniek & Wetenschap!
Naschoolse Techniekcursus
Dag: Maandag
Starttijd: 15.30 uur.
Dag 1: 27-3-2017
Dag 2: 3-4-2017
Dag 3: 10-4-2017
Dag 4: 8-5-2017
Dag 5: 15-5-2017
Dag 6: 22-5-2017
Uiterste sluitdatum voor inschrijvingen op hun website: 20-3-2017
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De kosten voor de ouders zijn eenmaal 69,50 euro.
Na elke les krijgen de kinderen ook een proefje gerelateerd aan de les mee naar huis om
thuis nog experimentjes te doen.
Geef je nu op via de website: nederland.madscience.org
Ateliers
Wij zijn (altijd) op zoek naar enthousiaste ouders, opa´s, oma´s, etc. die ons willen helpen bij
het atelier. Dus... Heeft u een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven, hout bewerken, yoga, schaken, enz.?
Vindt u het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven, stuur dan een mail naar
Hilda of Karine: h.rorije@stichtingschool.nl of k.bogaarts@stichtingschool.nl
Wij kunnen uw hulp erg goed gebruiken!
Hieronder de data van de verschillende atelierperiodes:
De ateliers zijn op de donderdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 uur.
Atelier E: 13 april, 20 april, 11 mei en 1 juni
Atelier F: 22 juni, 29 juni en 6 juli, 13 juli

Maart/April 2017
Vrijdag 17 maart

Weekslot Olijfgroen (Sanne/Ellen)

13.15 u -13.45 u
Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Weekslot Saffierblauw (Annemiek/Marleen)

13.15 u -13.45 u

Dinsdag 28 maart

Studiemiddag

Alle kinderen gaan tot 12.00 u
naar school

Vrijdag 7 april

Weekslot Smaragd groen (Karine/Carina)

13.15 u -13.45 u

Goede Vrijdag

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 24 maart

Vrijdag 14 april

6

Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Nieuwsbrief
10 maart
2017

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 21 april

Koningsspelen

Alle kinderen gaan van 8.30 tot
14.00 uur naar school

Deze week zijn er twee bijlagen:
1. Brief voor ouders over opnamen van RTL Telekids ‘Hou ’t schoon’
2. Flyer voor Vrijdag Blijdag in de bibliotheek
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