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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
We zijn pas een week gestart, maar de school draait alweer op volle toeren. Wat was het
leuk om alle kinderen en ouders maandagochtend na een lange periode van vakantie weer
te zien. En wat een fijne start hebben we dit jaar gemaakt! Alle groepen zijn gestart met de
Regenboogweken (Gouden weken) waarin ze met elkaar de hernieuwde schoolregels inhoud geven. Deze ‘gouden weken” behelzen ca. 6 weken waarbij de groepsvorming, de
samenwerking en het gezamenlijk vormen van school- en gedragsafspraken centraal staan.
In de school zult u de posters met “Bij ons op school:” in de komende weken zien aangroeien
naar een complete regenboog.
Volgende week zijn voor alle groepen de ontmoetingsdag(en). Hier zien we ondanks de
slechte weersvoorspelling erg naar uit. We hebben voor alle groepen dit jaar nieuwe locaties
gevonden waar we erg blij mee zijn. We gaan er mooie dagen van maken waar we elkaar
ook in een andere omgeving beter gaan leren kennen.
Afspraken binnen de school
De deur van de school gaat ook dit jaar om kwart over acht open. Wij verwachten alle kinderen om uiterlijk vijf voor half negen in de groep, zodat we op tijd kunnen beginnen met
het onderwijsprogramma. Om voldoende rust in de school te hebben vragen wij u daarom
ook om vijf voor half negen de school weer te verlaten, zodat de kinderen en leerkrachten
tijdens hun lesstart niet gestoord worden door pratende ouders. Wij hopen hierbij op uw begrip.
Ouderinformatieavond
Op 20 september zal de informatieavond voor ouders plaatsvinden. De leerkrachten vertellen
over de lesinhouden van het leerjaar van uw kind en ouders hebben de kans vragen te stellen over het komende schooljaar. We starten met een kort gezamenlijk moment in de middenruimte om 19.30 uur waarna u naar de leerkracht van uw kind gaat voor uitleg van het
leerjaar. De sessie zal ca. 30 minuten duren. Daarna wordt deze nog een keer herhaald z odat ook de ouders met meerdere kinderen in verschillende leerjaren de uitleg bij kunnen wonen.
Taalzee, Rekentuin en Words&Birds
Vanaf volgende week gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een eigen account krijgen
voor Taalzee en Rekentuin.
Taalzee is een compleet online taaloefenprogramma met meer dan 25.000 opgaven. Ruim
50.000 kinderen trainen hun taalvaardigheid op het eigen niveau met Taalzee, door de vissen in hun zee gezond te houden. Rekentuin is een compleet online rekenoefenprogramma
met meer dan 25.000 rekenopgaven. Ruim 100.000 kinderen trainen hun rekenvaardigheid
met Rekentuin door de plantjes in hun tuin gezond te houden.
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we een abonnement genomen op words&birds dit is een
compleet online Engels oefenprogramma voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. De tienduizenden opgaven zijn ontwikkeld door taalexperts van EarlyBird. Alle drie zijn het wetenschappelijk bewezen adaptieve
systemen die ontwikkeld zijn aan de Universiteit van Amsterdam, om spelers altijd opgaven
op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en
uitdaging.
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Mijnschoolinfo
Vorig schooljaar hebben we 3 maanden onze communicatie zowel digitaal als op papier verstuurd. Vanaf de start van dit schooljaar gaan we onze communicatie alleen nog met u voeren via Mijnschoolinfo. Mocht u nog niet aangesloten zijn op Mijnschoolinfo neemt u dit dan
op met de leerkracht van uw kind(eren) zodat dit alsnog geregeld kan worden.
Met hartelijke groet,
Monique van der Voet

Blauwe groepen
Na een heerlijke zomervakantie zijn we deze week met veel enthousiasme weer gestart. Het
begin van het schooljaar staat bij ons altijd in het teken van de regels en de afspraken in de
school en in de groep.
Daarnaast zijn we al een beetje begonnen met ons nieuwe thema rondom het prentenboek
‘De mooiste vis van de zee’.
We hebben in de groep vissen te logeren en die moeten wij met elkaar de komende weken
verzorgen. De eerste namen zijn al bedacht voor de vissen.
Voor onze ontmoetingsdag aanstaande woensdag naar Hans en Grietje zijn wij nog op zoek
naar ouders die ons willen brengen en/of halen.
We hopen op een prettig en leerzaam schooljaar !

Gele en Oranje groepen
De zomervakantie is achter de rug en wij zijn weer volop begonnen in de nieuwe groepen.
De afgelopen week heeft in het teken gestaan van elkaar leren kennen, groepsregels en
schoolafspraken. Daar gaan wij de aankomende weken mee door.
Volgende week gaan wij weg voor de ontmoetingsdagen! We hebben er heel veel zin in!
Mochten er nog bijzonderheden zijn die wij moeten weten voor we weg gaan, wilt u dit dan
zo spoedig mogelijk melden? Dit kan via mijnschoolinfo, of even na schooltijd bij de leerkracht.
Oranje is al begonnen met het W.O. thema: De Gouden Eeuw. Dit zal al snel zichtbaar
worden binnen de school.

Gevonden voorwerpen
Voor de vakantie zijn er aardig wat verloren voorwerpen in de kwijtkist blijven liggen. Graag
nog een keer komen snuffelen naar verloren spulletjes!
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Atelier
Na de ontmoetingsdagen starten wij weer met de ateliers.
Gedurende 4 weken werken de kinderen iedere dinsdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 u in
een atelier. De ateliers zijn bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. De ateliers worden
in principe afgesloten met een veiling, tentoonstelling of optreden.
De ateliers worden gegeven door de leerkrachten, externen, of door ouders.
Heb je een talent dat wij kunnen inzetten, bijvoorbeeld; solderen, schrijven, hout bewerken,
yoga, schaken, enz.? Vind je het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven,
stuur dan een mail naar Karine: K.Bogaarts@stichtingschool.nl.
We kunnen jullie hulp goed gebruiken!

Datum: 4 september 2017
Uw kind(eren) maakt gebruik van de overblijf op basisschool de Regenboog.
Hierbij wil SDT u informeren over een aantal belangrijke zaken.
Contactgegevens
De coördinator TSO op de Regenboog is: Cora Hofstra.
De coördinator zal op wisselende dagen aanwezig zijn tijdens de overblijf.
De telefonische bereikbaarheid is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 – 09.30 uur op: 06-344 08 698.
De overblijf heeft ook een eigen mailadres waarop u uw vragen/problemen en afmeldingen
kwijt kunt: overblijf.regenboog@gmail.com
Let op! vanaf 4 september is het niet meer mogelijk om contant te betalen voor incidentele overblijf.
Hoe kunt u uw kind aanmelden voor de overblijf
 Via een Abonnement
Naast vaste overblijfdagen kunt u ook flexibele dagen afnemen.
Voor vragen over een flexibel abonnement kunt u contact opnemen met
SDT plaatsing en planning op 0320-294 900.
Wilt u uw kind direct inschrijven of een wijziging doorgeven op een bestaand abonnement
dan kan dit op www.stichtingdetussentijd.nl


Via de Digitale strippenkaart
U regelt de overblijf via de website. Daar kunt u uw kind direct aanmelden voor incidentele overblijf.
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Dit kan uiterlijk dezelfde dag tot 9.00 uur ’s morgens.
U maakt een account aan en koopt een tegoed. Daarna kunt u dagen inplannen
www.stichtingdetussentijd.nl
Wilt u eraan denken om de klas/groep van uw kind(eren) te veranderen in de Digitale strippenkaart.
Belangrijke informatie
Helaas komt het nog vaak voor dat kinderen niet aanwezig zijn bij de overblijf, terwijl ze wel
op de lijst staan. Maar ook dat kinderen onaangemeld bij de overblijf aanwezig zijn.
Dit zorgt voor veel onrust en brengt voor de overblijfkrachten (onnodig) extra werk met zich
mee. Daarom nog even ter herinnering:
 Indien uw kind niet naar de overblijf komt dan is het belangrijk uw kind vóór 9.00 uur
af te melden bij voorkeur via mail/sms bij de coördinator TSO.
 Als uw kind bij een vriendje/vriendinnetje gaat eten, dan dient u dit door te geven aan
de coördinator TSO. U kunt uw kind ook een briefje meegeven. Zonder toestemming
mogen kinderen niet ergens anders eten!
Algemene informatie
Voor algemene informatie over het overblijven, het overblijfprotocol, en inschrijf- en wijzigingsformulieren kunt u terecht op de website van Stichting de Tussentijd:
www.stichtingdetussentijd.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting de Tussentijd

De Regenboogweken
Zoals al is beschreven zijn we deze week gestart met de Regenboogweken.
Deze week kregen de groepen de eerste afspraak in de
groep gepresenteerd door de directie. Deze week is het de
afspraak, bij ons op school: ‘luisteren wij naar elkaar’.
In de groepen is de hele week over deze afspraak gesproken en hebben de groepen nieuwe afspraken gemaakt die
voor hun klas belangrijk zijn.
Tijdens het weekslot mocht elke groep hierover een presentatie geven.
Hieronder wat foto’s van de mooie eerste week!
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September 2017
Dinsdag 12 september

Ontmoetingsdag Groene groepen

Woensdag 13 september Ontmoetingsdag Blauwe groepen
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Woensdag 13 september Ontmoetingsdagen Gele en Oranje
t/m vrijdag 15 september groepen
Dinsdag 19 september

De kinderen zijn de hele
dag vrij

Studiedag

Woensdag 20 september Ouderinformatieavond

Woensdag 27 september Omgekeerde 10- minutengesprekken
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Start 20.30 u

