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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van december. Voor mij de eerste nieuwsbrief van De Regenboog.
Op 5 december ben ik op De Regenboog gestart. Voor de kinderen en het team was ik zeker
niet het belangrijkste bezoek die dag. Dat was natuurlijk Sinterklaas! De kinderen hebben
een heerlijke dag gehad met cadeautjes en veel lekkers. Inmiddels staat Kerst voor de deur
en nog even en we hebben vakantie. Tijd om uit te rusten en met familie en vrienden de
feestdagen te vieren.
Complimenten voor de kerstcommissie en de ouders die hebben geholpen bij het organiseren van de activiteiten en het creëren van de warme sfeer in de school.
Via de brief van het bestuur bent u op de hoogte gebracht van mijn komst op De Regenboog
als interim directeur ter vervanging van Monique van der Voet, die ziek is. Graag maak ik na
de vakantie ook persoonlijk kennis met u. Hiervoor nodig ik u uit voor een koffieochtend op
vrijdagochtend 12 januari vanaf 8:30 uur tot ongeveer 10 uur. Ik neem u dan
mee in de eerste indrukken die ik heb van de school, de stappen in het verbeterplan en u bent in de gelegenheid om al uw vragen te stellen.
De afgelopen weken heb ik gebruikt om de school en het team te leren kennen,
om in de groepen te kijken en me in te lezen in alle documenten en plannen die
er liggen. Ik heb al met een aantal ouders kunnen spreken en ook mijn eerste
MR-vergadering heb ik achter de rug. Hiervoor zoeken wij nog een nieuw lid
voor de oudergeleding, zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
Vanaf januari ben ik gemiddeld drie dagen per week aanwezig op De Regenboog en ben ik
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in de school en het uitvoeren van het verbeterplan. Gelukkig hoef ik dit niet alleen te doen. Vanuit Stichting SchOOL is ook Renata Mighout
toegevoegd aan het managementteam. Renata zal 4 dagen per week aanwezig zijn op De
Regenboog. Op die manier hebben we een stevige bezetting om de school te ondersteunen
in de stappen die er gemaakt worden. Renata stelt zich verderop in deze nieuwsbrief ook
aan u voor.
Vriendelijke groet, Judith Kets
Verbeteraanpak Regenboog
Maandag 11 december heeft er een voortgangsgesprek plaatsgevonden met de externe
schoolbegeleiders voor taal en rekenen, Rianne, Renata en Judith om met elkaar te bespreken hoe de stand van zaken is met betrekking tot het verbeterplan.
We hebben met elkaar de conclusie getrokken dat er wel stappen zijn gezet de afgelopen
periode maar dat we nog niet tevreden zijn met de voortgang. Daar zijn verschillende redenen voor benoemd. Ziekte, vervanging en daarmee ook de onrust binnen de school zijn de
belangrijkste redenen.
Inmiddels zijn er ook een aantal interventies genomen. Er is een interim directeur aangesteld
(Judith Kets) en er is extra directie ondersteuning aangetrokken (Renata Mighout).
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Vanuit een andere school van de Stichting is een leerkracht vrijgemaakt om vanaf 8 januari
het team te komen versterken. Ria gaat op de maandag en dinsdag in groep 8 haar ervaring
en expertise inzetten op de Regenboog.
Naast het blijvend werken aan pedagogisch klimaat binnen de school hebben we voor de
komende periode afgesproken dat de focus komt te liggen op het taal- en leesonderwijs.
Technisch lezen, leesbeleving en leesplezier en de taaldoelen krijgen in de maanden januari
en februari extra aandacht. We blijven in deze maanden borgen wat er met rekenen is afgesproken en ingezet. Na de voorjaarsvakantie is rekenen weer aan de beurt voor een nieuwe
impuls en borgen we de gemaakte leesstappen.
In januari zal er een voortgangsgesprek zijn met de inspecteur van onderwijs. Hierover zal ik
u in de nieuwsbrief van januari verder informeren.
Nieuwe gezichten op de school, personeel
Naast de interim directeur, Judith Kets en directieondersteuning, Renata Mighout starten er
na de kerstvakantie nog meer nieuwe collega’s.
In groep 8 komt Ria de Jong op de maandag en dinsdag naast Annet en Natascha.
In groep 7 komt naast Joyce (leerkracht maandag en dinsdag) en Karine (leerkracht woensdag, donderdag en vrijdag) en Lizette (onderwijsassistent op maandagochtend en dinsdagochtend) een nieuwe onderwijsassistent, Chaneequa Elmzoon (op woensdag, donderdag en
vrijdag)
In groep 3 komt Corina weer terug van haar reis en gaat ze weer 4 dagen per week groep 3
draaien. We zijn blij dat Corina ons team weer komt versterken. We bedanken Karin die de
afgelopen periode met veel plezier extra heeft gewerkt in groep 3.
Juf Suzanne van groep 3-4 is nog niet helemaal op volle sterkte en ze moet nog rustig opbouwen. Zij start wel weer na de vakantie maar in eerste instantie nog op therapeutische
basis naast een invaller.

Even voorstellen
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf via de nieuwsbrief voor te stellen.
Mijn naam is Renata Mighout, ik ben 56 jaar en ik woon samen met mijn
man Albert in Dronten. Onze vier dochters zijn inmiddels uitgevlogen.
Voordat ik vorig jaar als locatieleider bij de Poolster kwam werken ben ik
als leerkracht/ib’ er werkzaam geweest bij de Stichting SKO (stichting
katholiek onderwijs). Daar heb ik vooral lesgegeven in het Jenaplanonderwijs en als intern begeleider op een school in Almere en Dronten gewerkt. Ik heb met veel plezier bij de SKO gewerkt en ben daar verder
ontwikkeld tot schoolleider.
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Een professionele leerkracht blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Ik ben een gedreven persoon en ambitieus. Alles wat met onderwijs te maken heeft, trekt mijn interesse en
aandacht.
Ik kom graag vanaf januari 2018 de Regenboog versterken met mijn kennis en expertise, om
samen met het team en directie te werken aan de kwaliteitsverbetering op de school. Ik ben
straks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de school te vinden.
Naast onderwijskennis vergaren heb ik ook nog andere hobby’s zoals wandelen met de
hond, boeken lezen en een partijtje golfen met mijn man.
Tot ziens

Groene groep
Van Pietengym naar Kerst. Wat een geweldige maand hebben we gehad met elkaar. Spannend voor sommige kinderen, drukte en gezelligheid. Vooral samen hebben we van alles
beleefd. Ouders die zich deze maand hebben ingezet met versieren, ophangen helpen knutselen, koken voor het kerstdiner etc, heel erg bedankt!
De leeskanjers in groep 3 hebben alweer 5 kernen uit en kunnen al heel veel woorden lezen.
Een mooi proces in zo’n korte tijd!

(zelf geschreven woorden op een strook papier,
de rol wordt steeds langer en langer!)
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Blauwe groepen
De blauwe groepen hebben een hele fijne decembermaand beleefd. Eerst kwam de Sint met
zijn pieten bij ons op school en hij had Amerigo bij zich en cadeaus voor ons allemaal!
Daarna kwam de gezellige kersttijd waarin we lekker hebben geknutseld en gewerkt over de
Kerst. We hebben kerstkaartjes gemaakt om oudere mensen, die een beetje eenzaam zijn
met de Kerst, blij te maken. Als afsluiting hadden we een heerlijk kerstdiner en hebben we
samen gezongen.
Na de Kerstvakantie gaan we aan de slag met een nieuw prentenboek: Het Kleurenmonster.
Het is een boek over kleuren en emoties. Het Kleurenmonster is in de war over zijn emoties.
De oplossing: elke emoties een kleur geven en die ‘opruimen’ in een potje. Om na de vakantie te kunnen knutselen over het Kleurenmonster, willen wij jullie vragen om in de vakantie
doosjes te sparen en deze mee te nemen naar school.
Leuke uitspraken van de kinderen:
Karin: ‘Hoe heet zo’n groene boom die we met Kerst versieren?’
Kind: ‘Een Spanjeboom!’
Kind wil wat kiezen uit de buitenschuur: ‘Mag ik een kruidenwagen?’
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Januari 2018
8 januari

Studiedag team

Alle kinderen zijn vrij

12 januari

Koffie ochtend ouders, kennismaken
met Judith Kets

Vanaf 8:30 uur tot 10:00
uur
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