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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
In de twee weken na de meivakantie is er al weer veel gebeurd op de Regenboog. Zoals u
weet hebben wij vorige week bezoek gehad van de onderwijsinspectie, hierover hebben wij u
geïnformeerd via de extra nieuwsbrief. We zijn al hard met elkaar aan het werk om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en hierbij hoort ook de ontwikkeling van een sterke visie
en missie. Gisteren zijn we met het hele team op de studiemiddag met verschillende werkvormen intensief aan de slag gegaan. We hebben het ook over de groepen van volgend jaar
gehad, onder andere over de omvang van de groep en de organisatievorm. Uitgangspunt
hierbij is kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Naast het bezoek van de inspectie heeft u wellicht ook de leerplichtambtenaar bij ons op
school gezien. De leerplichtambtenaar heeft dit jaar als speerpunt verzuim. Ook te laat komen valt hieronder. Gelukkig constateerde de leerplichtambtenaar dat de meeste kinderen
op tijd zijn, zodat de les daadwerkelijk op tijd kan beginnen. Een enkeling heeft een rode
kaart gekregen waarop het belang van het op tijd op school zijn nog eens wordt uitgelegd.
We streven natuurlijk naar 100% op tijd zijn.
Op woensdagochtend 10 mei hebben we de tweede koffieochtend gehad met de ouders. Het
was fijn om uw feedback te krijgen en het gesprek over diverse onderwerpen informeel met
elkaar aan te gaan. De volgende koffieochtend staat gepland voor maandag 19 juni van 8.30
uur tot 9.30 uur.
Vorige week is er een herinneringsbrief aan de kinderen meegegeven met betrekking tot Mijn
Schoolinfo. Mocht het u niet lukken om een account aan te maken laat dit even weten aan de
leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Monique van der Voet

Okergeel
Rainbow Discoveries
Afgelopen woensdag was de eerste les van het Rainbow Discoveries project. Dit is een
project voor kinderen van groep 6 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben. Er doen deze keer
10 kinderen mee. Deze 10 kinderen gaan gedurende 8 weken elke woensdag onder
begeleiding van Ilse (moeder Doris en Bibi) en Renata (moeder Sven) werken aan een eigen
pretpark. Wat heb je nodig als je een pretpark wilt beginnen? Je moet een begroting maken
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en nadenken over prijzen, inrichting, het thema en de doelgroep van het park.
Er zal iemand van de gemeente, een bank en een franchisebedrijf langskomen op school
zodat de kinderen hun plan echt kunnen presenteren en kunnen leren hoe je een zakelijk
gesprek voert. Aan het einde van het project worden de ideeën door de kinderen
gepresenteerd. Ouders van de deelnemende kinderen mogen dan komen kijken. De
uitnodiging hiervoor volgt nog.
Hieronder een impressie van de eerste les; er wordt flink gebrainstormd over het park.

Groen
Deze week zijn wij in Groen gestart met het thema Ridders en Kastelen in de Middeleeuwen.
Kinderen mogen voor de thematafel natuurlijk van alles over het thema meenemen.
Met rekenen zijn we in blok 10 aan het oefenen aan de volgende
toetsdoelen.
Oudsten:
-Kinderen kunnen van 4 getallen aangeven welke het dichtst ligt bij een
gegeven getal.
-Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven.
Wij fietsen in een uur bijna 15 M / CM / KM
2 Flessen fris, dat is samen 2 CM / L / M
-Kinderen kunnen de tijdsduur berekenen in 15, 20, 30 en 60 minuten.
-Kinderen kunnen lengten tot 30 cm meten met een liniaal.
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Jongsten:
-Kinderen kunnen naar getallen tot en met 50 springen vanaf 0 op de lege getallenlijn met
sprongen van 10 en huppen van 1.
-Kinderen kunnen de getallen tot en met 50 ordenen op de getallenlijn.
-Kinderen kunnen een opteltabel invullen en optellingen tot en met 20 ‘handig’ uitrekenen.
-Kinderen kunnen bedragen tot en met 50 cent samenstellen met munten.

Mei/juni 2017
Dinsdag 30 mei

Watersportmiddag alle kinderen 12:45-16:00
van groep 7
We lunchen op school!

Vrijdag 2 juni

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Donderdag 8 juni

Gele groepen Atletiek middag

13:00 vertrek van school op de
fiets

Maandag 12 juni

Oranje groepen Survival middag

12:30 vertrek van school op de
fiets. Lunchen op school

Dinsdag 20 juni

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 27 juni

Blauwe en Groene groepen
Sport en Spel ochtend

Kinderen in sportkleding naar
school
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