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Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van februari - maart 2018. Met
een voorjaarsvakantie voor de deur en het ijs op de sloten wordt dit vast een heerlijke week. In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de landelijke Luizenpluisdag.
Met de serie “De Luizenmoeder” in mijn achterhoofd kan
ik maar moeilijk een glimlach onderdrukken wanneer het
over luizenpluizen gaat. Toch is het een serieuze zaak
en vragen wij graag uw aandacht hiervoor.
Het is mooi om te merken hoe betrokken de ouders van De Regenboog zijn. Zo leest
u verderop in de nieuwsbrief dat de Ouderraad er weer twee nieuwe leden bij heeft.
Manouchka en Jojanneke stellen zich graag aan u voor. U kunt iets lezen over de
werkgroep voor de Bieb en het Podium en de werkgroep voor het schoolplein. Op
alle fronten doen de ouders mee. Heel prettig om te merken want samen maken we
de school.

De afgelopen weken is er hard gewerkt door de kinderen aan allerlei toetsen zoals
cito, AVI en DMT/lezen. Hierover heeft u wellicht meer van vernomen tijdens de rapportgesprekken.
Wij, als team, hebben tijdens de afgelopen studiemiddagen de toets uitslagen geanalyseerd, de toets resultaten op schoolniveau bekeken en aan de hand hiervan onze
verbeteracties geëvalueerd en verder aangescherpt. Dit waren voor ons als team
mooie sessies waarbij we vooral aandacht hebben besteed aan de interventies van
de leerkrachten op het gebied van technisch lezen (DMT overzicht) en rekenen. We
hebben met elkaar gekeken naar de “vaardigheidsgroei” tabellen op groepsniveau en
hebben veel informatie uitgewisseld over werkvormen, onze manier van lesgeven en
wat we daarvan in de resultaten terug kunnen zien. Op die manier leren ook wij veel
van en met elkaar en profiteren we van elkaars “good practice”.
We zien dat op het niveau van de kinderen de resultaten mooi stijgen. Maar we zijn
nog lang niet tevreden op schoolniveau. We hebben daarom onze doelen nog verder
aangescherpt om zo de ingezette lijn verder door te zetten.
16 maart hebben we een voortgangsgesprek met de inspecteur om samen met de
inspectie te bekijken en te bespreken wat we zien in de school aan positieve ontwikkelingen en waar we nog meer op kunnen sturen. Het is prettig dat de inspectie (kritisch) met ons meekijkt zodat we ook vanuit hun deskundigheid horen of we de goede dingen doen en of we die dingen ook goed genoeg doen.
Wij houden u graag op de hoogte.
Renata en Judith
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Leesbevordering op de Regenboog
Afgelopen dinsdag hebben wij als leerkrachten een workshop gehad ter bevordering
van het lezen in de groepen.
Het ging over 25 korte werkvormen om het lezen van de kinderen op andere manieren te stimuleren. Het doel van deze werkvormen is het bevorderen van de leescultuur in een groep.
De Regenboog is een BOS, Bieb Op School, school. Vanuit die nauwe samenwerking kunnen we de kinderen op een laagdrempelige manier veel verschillende boeken laten ontdekken.
Lezen vinden wij erg belangrijk, wie goed kan lezen, kan zich goed staande houden
in de maatschappij. Als je zowel het technisch- als het begrijpend lezen beheerst,
kun je meer kennis opdoen en jezelf verder ontwikkelen en je beter redden in onze
samenleving.
Leesmotivatie en leesplezier gaan hand in hand. Beiden vormen de basis voor het
leren lezen en het blijven lezen: als kinderen plezier hebben in lezen, lezen ze meer,
waardoor ze vanzelf ook weer beter gaan lezen, hun woordenschat uitbreiden en
daardoor meer teksten gaan begrijpen.
Ook hebben Carina (leerkracht groep 4 en onze lees coördinator) en Hannely (begeleider vanuit de Bieb) afgelopen woensdag een Meat en Read gedaan voor een deel
van groep 7 en een aantal leerlingen uit groep 6. Deze leerlingen gaan ons helpen in
de bieb bij ons op school, samen met de ouders die ons nu al helpen. De kinderen
krijgen de mogelijkheid om andere kinderen te helpen bij het uitzoeken van boeken.
Ook mogen ze helpen bij het in- en uitnemen van de boeken. Het enthousiasme was
erg groot en dat was heel leuk om te zien. Kinderen en leerkrachten worden hierdoor
weer enthousiast.
Ouderbijdrage Update
Door diverse ouders is de ouderbijdrage al overgemaakt hierdoor hebben wij nu 27%
van de gehele benodigde ouderbijdrage binnen. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij
kunnen met dit bedrag het voorjaarsfeest en de Koningsspelen vieren. Ook kan hierdoor het atelier tot de zomervakantie doorgaan.
Om alle andere activiteiten zoals het groepsfeest/groepsverjaardag, het sint- en
kerstfeest door te kunnen laten gaan, hebben wij nog veel meer ouders nodig die de
ouderbijdrage overmaken. Deze extra activiteiten worden niet betaald vanuit de
schoolgelden die De Regenboog ontvangt vanuit de overheid. Zonder uw bijdrage is
het niet mogelijk om de kinderen de extra “leuke” feesten/activiteiten te laten doen
dus wij vertrouwen op ieders medewerking!
Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen om een betalingsregeling te
treffen mocht u het niet in 1 keer kunnen betalen.
Voor vragen kunt u terecht bij Natascha Boxsem (MR) en Dewi Brijder (OR) of u kunt
mailen naar ouderraad.regenboog@stichingschool.nl
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Project podium en bibliotheek
Bij een school waar lezen belangrijk wordt gevonden past ook een mooie schoolbieb.
Afgelopen donderdag 22 februari is er een overleg geweest met directie, leerkracht
en ouders over veranderingen die gepland staan binnen het schoolgebouw; bibliotheek en podium. Er ligt een mooi plan klaar welke eerst besproken gaat worden met
een bestuurslid van gebouwfaciliteiten. Bij goedkeuring zal het plan bij het team en
MR neergelegd worden. Nadat alle partijen positief feedback hebben gegeven kunnen we de veranderingen gaan inplannen tot daad.
We houden u op hoogte.

Voetballen op school
Wat het voetbalveld betreft hebben de leerlingen van groep 7
en 8 samen met de leerkrachten en vakdocent spelregels en
afspraken gemaakt. Tijdens de gymlessen zijn de voetbal regels en afspraken besproken en is er een sportiviteitscontract
opgesteld;
‘we spelen een sportief en eerlijk spel en bewaken samen de
regels’
Hiermee willen we het voetbalgebeuren op het schoolplein sturen om succeservaring
op te doen en plezier tijdens het samenspelen op het schoolplein te bevorderen.
Avondvierdaagse
Deze week waren de inschrijvingen van de avondvierdaagse 2018. Wat hebben er
weer veel kinderen zich ingeschreven, leuk! De Regenboog zal straks in mei weer
goed vertegenwoordigd zijn. Degene die zich hebben ingeschreven krijgen ongeveer
2 weken van tevoren een brief waarin het startnummer, starttijden en verder aanvullende informatie in vermeld staat. Via de nieuwsbrief krijgt u te horen wanneer het
Regenboog t-shirt opgehaald kan worden.
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Donatie groene sluis
Zoals u al eerder in de schoolinfo heeft kunnen lezen, hebben we een gedeelte van
de uitgekeerde winst van “de Groene Sluis” mogen ontvangen. De Regenboog heeft
een bedrag van € 1500,- in ontvangst mogen nemen. Hier zijn we uiteraard erg blij
mee. Het geld wordt toegevoegd aan het budget voor de aanpak van ons schoolplein
waar u in de hal meer over kunt lezen.
Wat het aanpassen van ons schoolplein betreft; er komen al enthousiaste ouders
zich melden om hun kwaliteiten op welke gebied dan ook voor ons schoolplein in te
zetten.
Hier zijn we erg blij mee. We houden u op de hoogte omtrent het verloop van het
aanpassen van het schoolplein.

Luizenpluizen
Vanuit de Regenboog willen wij als OR het luizenpluizen op school weer beter op de
kaart gezet hebben.
Om met zijn allen een frisse start te gaan maken gaan wij als school mee doen aan
de landelijke luizendag.
Deze dag staat op Woensdag 8 maart gepland. Doel van deze dag is dat iedereen
op één dag tegelijk kamt met een netenkam en indien nodig behandelt, dan is het
hoofdluis voor iedereen voorbij. Dat is de idee van Luizendag. Zo maken we met zijn
alle de school luisvrij.
Hoe kunnen jullie als ouders hieraan mee doen?
Ten eerste: we zoeken nog in een aantal groepen luizenmoeders en -vaders. Vindt u
uzelf hiervoor de geschikte kandidaat; geef u dan op bij de leerkracht of de klassenouder van de groep van uw kind. Via de klassenouder zal u dan op de hoogte gebracht gaan worden over het luizenpluizen op onze school.
Ten tweede, zorg dat u uw eigen kind(eren) vooraf thuis al hebt gecontroleerd op
luizen en neten.
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Wanneer u luizen of neten vindt, kunt u deze op 2 manieren behandelen.
1. Nat Kam methode.
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen.
Hoe je deze methode moet toepassen klik dan op onderstaande link
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?page=Controle_op_schoolMijn_kind_heeft_luis&pid=103
Geef ook even bij de leerkracht van uw kind aan dat er luizen zijn gevonden. Dan
kunnen wij hier rekening mee houden.
DOEN JULLIE MET ONS MEE? ALLEEN DAN KUNNEN WE DIT SUCCES VOL
MAKEN!
Namens de OR
Bedankt!

Twee nieuwe enthousiaste leden voor de Ouderraad van De Regenboog
De werving voor nieuwe leden voor de Ouderraad heeft succes gehad! We hebben
twee nieuwe leden kunnen verwelkomen, te weten Manouchka Didden en Jojanneke
Bakker.
Hieronder stellen zij zich voor.
Manouchka Didden
Ik ben Manouchka Didden (van Dalfsen), 44 jaar en moeder van Jasmijn. Zij zit in groep 3 bij Corina.
Ik wil graag betrokken zijn bij de school. Vaak ben ik aanwezig bij de informatie-ochtenden en andere activiteiten op
de school (bijv. Sinterklaas). Regelmatig ben ik (al) actief
voor zowel de school als in de klas van Jasmijn. Onder andere ben ik voor de 2ekeer actief voor het atelier.
Ik vind het leuk om een positieve en een actieve bijdrage te
kunnen leveren aan de saamhorigheid en harmonie van en
op De Regenboog.
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Jojanneke Bakker
Bij deze heb ik het genoegen om mij aan u voor te stellen
als nieuw lid van de Ouderraad.
Mijn naam is Jojanneke Bakker, mama van Fleur (groep 1)
en Elvy (groep 3). Ik woon nu 9 jaar met veel plezier in Lelystad.
Vanaf begin dit jaar ben ik klassenouder in de klas van Marion en Karin.
Ik vind het ontzettend leuk om organisatorisch en creatief
bezig te zijn voor de school!
Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te leveren voor de
activiteiten op de Regenboog.
Samen met u, want ouderhulp en betrokkenheid is onmisbaar
voor elke klas!

Kunst in de school
Heeft u de lijsten in de school zien hangen met het prachtige kinderwerk? Het zijn
ware kunstwerkjes geworden.
Voorjaarsfeest- schoenendozen oproep!
Beste ouder(s) en/of verzorger(s).
Op donderdag 29 maart vieren wij het voorjaarsfeest! We hopen dat het ook dit jaar
weer een super gezellig feest wordt.
We gaan nog niks verklappen, alleen dat ieder kind van blauw (groep 1) tot en met
oranje (groep 8) een schoenendoos nodig heeft. Dus bewaar allemaal een schoenendoos. (Een kleine schoenendoos is niet handig)
De doos heb je eind maart nodig. Graag thuis bewaren en niet alvast meenemen.
Groeten, werkgroep Voorjaarsfeest.
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Olijfgroen
Vorige week hebben de oudsten van Olijfgroen buiten een tafel spel gedaan. De tafel
van 5 en 10 komen aan bod dit blok van rekenen.
De tafels vormen de basis voor het verdere rekenonderwijs. Voor breuken, cijferend
vermenigvuldigen en delen heb je tafels nodig. Je kent de tafel pas echt goed als je
hem door elkaar kent en dat je eigenlijk niet hoeft na te denken over het antwoord.
Het belangrijkste om te doen bij het oefenen van de tafels is ervoor zorgen dat kinderen het leuk blijven vinden. Leuke opdrachten stimuleren hen om te blijven spelen
en zo hoeven ze niet eens in de gaten te hebben dat ze eigenlijk educatief bezig
zijn. Een paar voorbeeldspelletjes op;
https://www.bureaubijles.nl/tafels-oefenen-met-leuke-spelletjes/
Na de vakantie komt de tafel van 4 aan bod.
Thuis ook graag oefenen!
De jongsten zijn bezig geweest met sprongen van 10 en huppen van 1. Een sprong
van 10 en 2 hupjes = 12.
2 sprongen van 10 en 1 hupje terug = 19
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