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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Afgelopen woensdagochtend hebben we de 1e Regenboog koffieochtend gehad. Er waren
veel positieve ontwikkelingen te melden, maar ook een aantal nieuwe uitdagingen. We hebben niet altijd in de hand wat er in de omgeving gebeurt, maar wel hoe we ermee omgaan.
Heel duidelijk is dat we jullie als ouders nodig hebben als meedenkende partners. We hebben jullie denkkracht en ideeën nodig en jullie positieve energie. De aanwezige ouders hebben dat ook volop gegeven! Dat resulteerde in een schat aan ideeën, tips en wensen.
Belangrijkste opbrengst was wel, dat deze wijze van meedenken zeer op prijs werd gesteld.
Gezien de positieve werking van deze manier van informeel samen komen heeft Monique
toegezegd regelmatig “de koffieochtend” te gaan organiseren. Daar gaan we samenwerken
aan de profilering en verdere ontwikkeling van de Regenboog. De 2e Regenboog koffieochtend staat gepland op woensdag 10 maart 2017. Daar kijken we naar uit. Iedereen die mee
wil denken, ideeën heeft of gedachten met ons wil delen is van harte welkom.
Alle tot nu toe ingebrachte zaken worden opgeslagen, geordend en er zal op gereageerd
worden. Heeft u vragen, spreek dan met de ouders die aanwezig waren, loop binnen of
maak een afspraak.
We hebben momenteel helaas te maken met een aantal zieke leerkrachten. Tegelijkertijd is
er in onze regio een groot tekort aan invalleerkrachten. Hierdoor lukt het niet om altijd vervangers te regelen of om dezelfde vervanger meerdere dagen voor een groep te houden.
We proberen dit altijd zo goed mogelijk binnen de school op te lossen. Vorige week en deze
week hebben we helaas ouders moeten verzoeken om hun kinderen (groep 1/2) thuis op te
vangen wanneer dit mogelijk was. Dit is door alle ouders goed opgepakt en we willen u ook
via deze weg bedanken voor uw begrip.
Volgende week zal er een nieuwe medewerker gaan starten in groep 3/4 van Sanne/Ellen.
Marleen Wittenberg zal ons team vanaf 20 maart komen versterken. Zij gaat tot aan de zomer vakantie de 2 dagen van Sanne overnemen. U hoort volgende week wanneer Sanne
afscheid zal nemen op school. U krijgt hier dan nog een uitnodiging voor.
Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij dit graag.
Hartelijke groet,
Astrid en Monique

Oproep koningsspelen vrijdag 21 april!
Dit jaar gaan we er wederom een sportieve dag van maken. Om de materialen voor deze
dag klaar te zetten hebben we een paar extra spierballen nodig.
Wie o wie kan ons hier bij helpen. We starten om 7:15 met de voorbereidingen!
Opgeven kan bij Monique van gym.
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Oproep aan ouders/verzorgers,
Afgelopen woensdag was de geplande koffieochtend met ouders en Monique, Astrid en Rianne. Bij een lekker kopje koffie/thee en koekjes (!) konden we op een ongedwongen manier
vragen stellen en onderwerpen bespreken over de schoolontwikkeling. Met een opkomst van
zo’n 12 ouders pasten we precies in de teamkamer. Vragen, zorgen en ideeën werden uitgewisseld met elkaar. Eén van de onderwerpen die aan bod kwam, was dat ouders weer een
positief, trots gevoel willen krijgen bij de school. Op een aantal manieren wordt daar in de
school al aan gewerkt. Maar de vraag rees hoe we daar ook als ouders (nog meer) een bijdrage aan kunnen leveren. Daarmee ontstond het idee om met ouders onderling een keer te
brainstormen over mogelijkheden hiervoor. De resultaten van de brainstorm kunnen we vervolgens voorleggen aan de directie om te bespreken hoe we dit verder vorm kunnen gaan
geven. Omdat Monique en Astrid hier zeer enthousiast op reageerden, doen we hierbij een
oproep:
Als je geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van een positiefen trots gevoel op school, kom dan naar de brainstorm-ochtend voor ouders/verzorgers op
woensdag 29 maart a.s. om 8:30 uur in de teamkamer. Je bijdrage mag groot, klein, structureel, eenmalig zijn, alle inbreng is waardevol! Mocht je verhinderd zijn, maar wel iets willen
inbrengen of vragen ed. hebben, dan kun je contact opnemen met: Renata Kolk via renatakolk@hotmail.com.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen naar aanleiding van deze
brainstormsessie!
Mede namens de aanwezige ouders van de koffieochtend, Saskia Groeneveld (moeder van
Indy), Ilse Jagtenberg (moeder van Bibi en Doris), en Renata Kolk (moeder van Sven).
Blauwe groepen
Woensdagochtend is postbode Anoek bij ons op visite geweest. Van te voren hebben we in
de groep met elkaar vragen bedacht. De kinderen waren erg enthousiast! Voor in de posthoek heeft Anoek ook nog wat spullen voor ons achtergelaten.
We vonden het ontzettend leuk dat er zoveel kinderen hun geboortekaartje hebben meegenomen! We hebben er in de groep geheugenspelletjes meegedaan.
Volgende week is alweer de laatste week dat we aan het thema post werken.
In deze week leren we de letter ‘o’. De kinderen mogen weer spulletjes van thuis meenemen
waar ze de letter ‘o’ in horen.
Twee weken geleden zijn we al begonnen met het spiegelen. Volgende week gaan we hier
mee verder.
Na het thema post starten we op maandag 3 april met het thema “de Boerderij”.
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Op dinsdag 27 juni gaan we met de blauwe en groene groepen Sporten en spelen op het
plein. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal hulpouders/begeleiders nodig.
Opgeven kan bij de leerkracht van Uw kind.

Okergeel
In de groep zijn we met rekenen druk bezig met delingen. De oudsten zijn zelfs gestart met
staartdelingen. We zijn er achter gekomen dat het verrekte handig is als je de tafels goed
beheerst. Een goede beheersing wil zeggen dat je tafels kan dromen, oftewel weinig tot geen
nadenktijd nodig hebt. Helaas is dat nog lang niet bij alle kinderen aan de orde. We zijn
daarom in de groep begonnen met ‘tempotafels’. Dit betekent dat er gedurende een x aantal
weken een tafel centraal staat. In deze periode oefenen wij om de dag de tafels. De kinderen
krijgen 1 minuut de tijd om 30 tafelsommen te maken. Het doel is om een doel te stellen voor
jezelf en jezelf vervolgens te verbeteren.
Om jezelf te verbeteren, moet je iedere dag oefenen. Tafels stampen tot leuke spelletjes.
Komende weken gaan wij aan de slag met de tafel van 3. Heel veel succes!

Op donderdag middag 23 juni gaan we met de gele groepen naar de Atletiekbaan voor een
sportdag. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal hulpouders/begeleiders nodig.
Opgeven kan bij de leerkracht van Uw kind.
Oranje
Maandag middag 12 juni gaan we met de oranje groepen naar het belevenissenbos voor een
survivalsportdag. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal hulpouders/begeleiders
nodig.
Opgeven kan bij de leerkracht van Uw kind.
Inmiddels zijn we enthousiast gestart met de trainingen voor het schoolvoetbal. Maandag 20
maart gaan we met de kinderen het fairplay contract ondertekenen. Hiermee spreken we af
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dat we ons houden aan de gemaakte afspraken en respectvol en sportief om gaan met elkaar. Alle deelnemende teams van dit toernooi ondertekenen dit contract.
In de bijlage is het speelschema te vinden.

Maart/April 2017
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

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

Alle kinderen zijn vrij

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

Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u….. middag

Vrijdag 24 maart
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