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Beste ouders
De maand januari is voorbijgevlogen.
In de afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met veel betrokken ouders. Zo heb ik samen
met de ouders van OR (ouderraad) mogen nadenken over het inzetten van de klassenouders en het organiseren van verschillende activiteiten op de school. We hebben gesproken
over de communicatie vanuit school en over de communicatie op het schoolplein (over de
school).
Wat betreft de communicatie vanuit school, daar kunnen wij zeker stappen nemen ter verbetering. We doen ons best om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de zaken die
spelen. Deze nieuwsbrief is slechts een van de manieren waarop dat kan. Ook via Mijn
Schoolinfo ontvangt u informatie en daarnaast soms ook nog via andere kanalen.
Wij kunnen zien dat mijn schoolinfo lang niet door alle ouders wordt geopend en gelezen.
Dat is jammer en daar moeten we wat aan doen met elkaar.
U heeft recent een brief ontvangen van de OR-MR over de ouderbijdrage. Fijn dat de OR dit
actief heeft opgepakt, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat we de middelen weer binnen
krijgen om een aantal activiteiten te kunnen bekostigen. Gelukkig zijn er ook veel activiteiten
die heel leuk zijn en die nauwelijks geld kosten. Een daarvan was het letterfeest van afgelopen vrijdag in de groepen 3. Wat een feestje was dat. Verderop in de nieuwsbrief kunt u het
persbericht hierover lezen en via de link naar de Flevopost het bericht met de foto’s.
Vanuit het bestuur heeft u een schrijven ontvangen over de afwezigheid van Monique van
der Voet. Zolang het nodig is blijf ik als interim op De Regenboog om samen met het team
verder te bouwen aan de school.
Deze week is ook de kinderraad weer bij elkaar geweest. Geweldig om te zien hoe de kinderen van
verschillende leertijden met elkaar aan de slag zijn
gegaan met 3 onderwerpen die voor hen belangrijk
zijn. We hebben een heuse brainstormsessie gehouden en zijn vervolgens in 3 werkgroepen uiteengegaan. De onderwerpen zijn:

o Het schoolplein leuker maken
o De regels en afspraken rond het voetballen
o Het lezen op school.
De kinderen zullen ook een bijdrage gaan leveren aan de
werkgroepen op school die aansluiten bij deze thema’s.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen dat we weer actief
aan de slag gaan met de plannen voor het schoolplein. We
nemen de ideeën van de kinderen hierin mee.
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Vanuit het verbeterplan staat lezen hoog op de agenda. Naast het niveau van technisch lezen en begrijpend lezen is ook leesbeleving en leesplezier heel belangrijk. De werkgroep is
hier druk mee aan de slag. Een van de eerste zichtbare zaken is het aanpakken van de
schoolbieb. Daarnaast volgen de leerkrachten een workshop over leesmotivatie en hebben
de kinderen uit de kinderraad ook goede ideeën om het lezen in de school nog leuker te maken. We houden u op de hoogte!
Judith Kets
Voortgang Verbetertraject
De aankomende periode staat in het teken van het analyseren van de toetsresultaten van de
kinderen. Vanuit daar kijken we welke interventies hebben bijgedragen aan de groei en
waarvan de kinderen in meer of mindere mate hebben geprofiteerd. Tijdens de aankomende
werkmomenten en studiemiddagen in februari zetten we in op rekenen en lezen. Deze opgedane kennis vertalen we, met hulp van onze twee schoolbegeleiders, naar werkbare plannen voor de hulp in de klas aan de kinderen.
Tijdens de MR-vergadering van afgelopen maandag hebben we ook gesproken over de
voortgang van het verbetertraject. We constateren met elkaar dat er meer rust in de school is
en dat er naast een scherpe focus op de basisvakken ook weer wat ruimte komt om aan
meer dan alleen het cognitieve te werken.
We zijn op koers. We merken wel dat door o.a. de griepepidemie en de invalproblematiek het
niet altijd lukt om alles wat we van tevoren bedenken en plannen, ook helemaal naar tevredenheid uit te voeren. Dit is dus een punt van aandacht. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u
ook iets lezen over het leraren te kort.
Letterfeest
https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/525279/groep-3-obs-de-regenboog-viertletterfeest.html
Lelystad - Verklede kinderen, feestmuziek en slingers. Groep 3 van obs De Regenboog in
Lelystad vierde vrijdagmiddag het Letterfeest.
Na maandenlang werken en oefenen mochten de kinderen vrijdag namelijk hun letterdiploma
in ontvangst nemen.
De trotse juffen van de groepen 3 hadden voor deze bijzondere gelegenheid een Letterfeest
georganiseerd. Alle ouders, verzorgers en grootouders waren uitgenodigd. De kinderen werden door een erehaag van iedereen ontvangen in de groep, waarna de diploma-uitreiking
begon.
Elk kind kreeg een eigen diploma en letterkoekjes. Daarna werd er nog een toost uitgebracht
op deze knappe koppen.
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Zieke leerkrachten en invallers (het leraren tekort)
Het primair onderwijs dreigt in 2020 een tekort te hebben van 4.000 voltijds leraren en
schoolleiders. Dit tekort kan oplopen tot 10.000 voltijdsbanen in 2025. Ongeveer een kwart
van de leraren in het primair onderwijs is ouder dan 55 jaar en nadert het pensioen. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting
door. Een aantal regio's heeft al last van een tekort aan beschikbare invallers. De voorspelling is dat vrijwel alle regio’s de komende jaren te maken krijgen met groeiende lerarentekorten in het basis- en speciaal onderwijs. Binnen het onderwijs in Flevoland lopen we nu al aan
tegen een enorm tekort aan invalleerkrachten. Zodra een leerkracht ziek wordt geeft de directeur dit door aan de organisatie, die de invallers coördineert voor Flevoland. Op dit moment gebeurt het zeer regelmatig, dat er niemand beschikbaar is. Vervolgens hebben we tot
nu toe getracht kinderen te verdelen of andere interne oplossingen te zoeken. Maar dit heeft
tot gevolg, dat de werkdruk voor de leerkrachten nog meer toe neemt. Zij moeten namelijk
daarmee ook het werk van de zieke leerkracht erbij doen, terwijl ze het al druk hebben met
alle taken rondom het onderwijs van hun eigen groep. Ook de directeur en de Intern begeleiders zijn niet in staat groepen over te nemen, omdat anders de voortgang van de hele
schoolorganisatie en de uitvoer van het verbeterplan, in gevaar komt. Zij hebben andere afspraken in hun agenda staan, die niet zomaar te verplaatsen zijn. Als we blijven kiezen voor
het verdelen van groepen kinderen en daarmee de andere leerkrachten extra belasten, dan
wordt de kans op nog meer uitval binnen ons team steeds groter. Binnen Openbaar Onderwijs Lelystad zijn we op zoek naar gezamenlijke oplossingen voor het tekort aan invalleerkrachten. Maar totdat deze oplossing gevonden is, kan het voorkomen dat kinderen helaas
geen onderwijs kunnen volgen als de leerkracht ziek wordt en er geen invaller beschikbaar
is.
Dat betekent dat wij u kunnen vragen op het moment van ziekte van een leerkracht zelf uw
kind(eren) op te vangen. Wij proberen u altijd tijdig op de hoogte te stellen van deze situatie
via Mijn schoolinfo of telefonisch. Het team van de Regenboog vindt deze situatie zeker niet
acceptabel. Dat is ook mede de reden voor deelname aan de Staking geweest. Wij wilden
hiermee een signaal geven aan het ministerie van Onderwijs om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken voor studenten door o.a. betere salariëring en door de werkdruk te verlagen.
Wij hopen op uw steun en begrip.
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SPREAD THE POSITIVITY – UPDATE BETALING
OUDERBIJDRAGE
Beste ouder(s)/verzorger(s),
WIJ ZIJN BLIJ!
De brief voor de ouderbijdrage is 12 dagen geleden verstuurd en er is nu al voor 44 kinderen
ouderbijdrage betaald! Er zijn zelfs een aantal ouders geweest die meer dan het gevraagde
bedrag hebben betaald! Hoe geweldig is dat!
Laten we met zijn allen deze stijgende lijn voortzetten en zo veel mogelijk geld bij elkaar krijgen. Hoe meer ouderbijdrage wij binnen krijgen hoe meer feesten en leuke activiteiten we
kunnen organiseren en hoe meer we kunnen uitpakken!
Wij zijn al blij met de respons die we nu hebben op het betalen van de ouderbijdrage, laten
we dit volhouden en elkaar ook stimuleren om te betalen om dit schooljaar zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor de kinderen!
Wij durven te dromen en hopen jullie volgende maand in de nieuwsbrief te kunnen laten weten dat iedereen betaald heeft 😊
Namens de OR
Dewi Brijder

&

Namens de MR
Natascha Boxsem

Het schoolplein
Afgelopen maand hebben we de ontwikkelingen rond het vernieuwen en uitdagend maken
van ons mooie grote schoolplein weer opgepakt. Het plan om het plein te voorzien van beschilderingen en het inrichten van een stuk natuurlijk spelen kunnen gerealiseerd worden. De
schetsen zijn klaar en de volgende stappen worden gemaakt.
In Januari 2018 heeft de gemeente onze aanvraag voor een financiële bijdrage toegekend.
We krijgen een mooi bedrag van 20.000 euro. Hier zijn wij heel erg blij mee. Daarnaast hebben de kinderen tijdens de koningspelen een mooi bedrag bij elkaar gelopen. Hiermee willen
we beschilderingen op het plein aanbrengen. De Groene Sluis heeft ons een schenking uit
de goede doelen pot gedaan, om welk bedrag het gaat is nog even spannend, de uitreiking
hiervan staat op 16 februari gepland en kunnen we dan in ontvangst nemen.
Inmiddels hebben we een mooi bedrag bij elkaar en kunnen we de uitvoering van start!
In de bijlage en op het mededelingenbord van de ouderraad op school kunt U de ontwikkelingen en gemaakte plannen rond het plein volgen.
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Stichting de Tussentijd verzorgt al vele jaren de overblijf op de Regenboog. De kinderen
verzamelen om 12.00u in de 2 overblijflokalen, 1 voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en 1
voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
We checken eerst of alle kinderen er zijn en dan gaan we lekker eten. Tot 12.15u blijft iedereen zitten, hierdoor kunnen de kinderen in alle rust van hun lunch genieten. Vanaf 12.15
mogen de kinderen onder toezicht buiten spelen. Om 12.30u kunnen de kinderen kiezen of
ze buiten blijven of dat ze naar binnen gaan.

Vanaf 12.30u worden er in het overblijflokaal van de onderbouw voor de kinderen van alle
groepen verschillende activiteiten aangeboden. Veel kinderen maken hier gebruik van, ze
vinden het fijn om zelf te mogen kiezen wat ze gaan doen. De kinderen kunnen aan de slag
met strijkkralen, een mooie kleurplaat kleuren, breien, een spelletje doen of prachtige
bouwwerken maken met Kapla.
Buiten is er ook van alles te doen, lekker een potje voetballen, basketballen, schommelen,
fietsen of zandkastelen bouwen in de zandbak. Er is voor ieder wat wils!
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Kinderraad
Stichting De Tussentijd vindt het belangrijk dat de kinderen van de regenboog mee mogen
denken over de overblijf. Daarom hebben we besloten om een kinderraad op te gaan zetten!
Hieronder volgt een korte info over de kinderraad.
Meedenken en - praten
SDT vindt participatie belangrijk. Nu willen wij ook de betrokkenheid van (oudere) kinderen
vergroten bij de overblijf.
In de kinderraad zitten leerlingen uit de verschillende groepen 6 t/m 8. In deze samenstelling
wordt gesproken over algemene onderwerpen. Denk aan activiteiten, aanschaf speelgoed,
groepsregels, afspraken, veiligheid en pesten.
Doelstelling kinderen
De kinderraad is een goede manier om kinderen te betrekken bij hun TSO omgeving. Daarnaast heeft het een
educatief karakter. Het is leerzaam, vergroot hun verantwoordelijkheid(gevoel) en maatschappelijke kennis
en maakt ze bewust van hun rol.
Doelstelling Stichting de Tussentijd
Vergroten van betrokkenheid bij de overblijf.
Het verzamelen en verwerken van informatie die voor
SDT van belang is om de opvang in de breedste zin van
het woord nog beter aan te laten sluiten bij de behoeftes
en wensen van kinderen.
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