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Beste ouders / verzorgers,
Wat gebeurt er veel op de Regenboog, voor de schermen en achter de schermen. De Regenboog bruist! Nu ik hier bijna een half jaar ben, begin ik steeds meer van die energie te
voelen. Op De Regenboog gaat het om samen. Samen dingen leren en dingen ondernemen.
Samen groeien, samen plezier maken en samen nieuwe dingen ontdekken. In dat samen zit
veel kracht. Dat is niet overal zo. Er is een tendens in het onderwijs van personaliseren. Ieder kind een eigen leerlijn of programma. Op je tablet je eigen lesstof verwerken, individueel.
In mijn optiek is er niets mis met “onderwijs op maat”, eigen verwerkingsstof op niveau, of
werken op een tablet. Maar leren gebeurt ook samen. Samen op onderzoek uitgaan, samen
dingen ontdekken en vooral ook samen leren. Want we (en dat geldt ook voor leerkrachten)
leren vooral veel van elkaar. Door met elkaar in gesprek te gaan, samen kennis te construeren. Wanneer daar ook leerplezier bij komt kijken dan wordt het leren nog krachtiger. Deze
gedachte leeft ook sterk bij het team van De Regenboog en we willen ook graag die kracht
van “samen leren” verder gaan uitbouwen in het nieuwe schooljaar. Ook hier vertellen wij u
graag later meer over.
Wij zijn druk met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De formatie, wie gaat welke
groep draaien volgend jaar. Welke leerkrachten nemen afscheid, welke leerkrachten blijven
en welke leerkrachten komen? Samen met de MR (medezeggenschapsraad) hebben we het
formatieplan besproken en vastgesteld, we hebben de jaarplanning voor het nieuwe jaar besproken en we hebben een “klap gegeven” op de inzet van de werkdrukgelden die de school
volgend schooljaar krijgt. Het is fijn om te merken dat de MR op een positief kritische wijze
meedenkt over de koers van de Regenboog. We moeten het immers samen doen. Ouders
en leerkrachten.
Die mooie samenwerking ervaren wij ook vanuit de OR (Ouderraad). Dit schooljaar hebben
zij zich vastgebeten in de draaiboeken voor de feesten, evenementen en vieringen. Ze hebben de klassenouders geïnitieerd en helpen met het vormgeven van deze “nieuwe rol” binnen de ouderparticipatie binnen de school. Ook denken ze op een opbouwende manier mee
over de school. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de bijeenkomsten van de OR
en de klassenouders.
Ondertussen zijn we ons aan het voorbereiden op het inspectiebezoek van 14 juni. We scholen ons, we oefenen, we leggen vast, we veranderen en ruimen op, we overleggen en leren
van elkaar. We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel enorme stappen gezet op het gebied van didactisch handelen, de zorgstructuur, de kwaliteitscultuur, het klimaat en de organisatie binnen de school. We vertrouwen er op dat de inspectie deze groei ook gaat zien en
dat zij de groei ook zullen waarderen.
Op de ouderavond die we op dit moment aan het plannen zijn vertellen wij u graag over de
uitkomst van het herstelonderzoek van 14 juni. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
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Via Mijn-Schoolinfo krijgt u regelmatig informatie over de groep van uw kind. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over zaken die de hele school aangaan. Daarnaast vinden we het
ook leuk om bijzonderheden te melden. Deze nieuwsbrief is daarmee behoorlijk gevuld. Het
heeft even geduurd omdat we graag de formatie en de jaarplanning met u wilden delen. We
hopen dat u zich niet af laat schrikken door de lengte van de nieuwsbrief
Veel leesplezier
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2018-2019
Hierbij alvast het vakantierooster voor het aankomende schooljaar. Dit
rooster is door de MR vastgesteld. U kunt dus vast gaan noteren in de
agenda. Bij sommige vakanties is er een studiedag voor de leerkrachten
aan vast geplakt. Hiermee hebben we geprobeerd de planning voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.
Vakanties en studiedagen

Eerste dag

Laatste dag

Studiedag

26-09-2018

Herfstvakantie

22-10-2018

Studiedag

27-11-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

14-02-2019

22-02-2019

Studiedag

27-03-2019

Meivakantie incl. Pasen

19-04-2018

03-05-2019

Hemelvaartsdag

30-05-2019

31-05-2019

Pinkstervakantie

10-06-2019

11-06-2019

Studiedag

28-06-2019

Zomervakantie

15-07-2019

29-10-2018

23-08-2019

Naast bovenstaand rooster is er nog ruimte voor een zestal vrijemiddagen voor de kinderen.
Twee daarvan hebben we al vastgesteld op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de
vrijdagmiddag voor de zomervakantie. De overige stellen we later vast. Dit is afhankelijk van
de studiemomenten die we volgend jaar wellicht nog willen inzetten in het kader van de
schoolontwikkeling en eventuele externe trainers die ons hierbij kunnen gaan helpen. Met de
MR is afgesproken dat we zorg zullen dragen voor een goede spreiding over het jaar. Zodra
deze middagen zijn vastgesteld laten wij u dat weten.
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Groep 6 doet mee aan de Grote Verkeersquiz Lelystad 2018!
Groep 6 heeft dit jaar weer meegedaan aan de voorrondes van de Grote Verkeersquiz Lelystad. Het is ons gelukt om tot de beste 12 scholen van Lelystad te behoren! Dat betekent dat
wij op 1 juni naar het Agora theater zijn gegaan en mee deden aan de finales van de quiz.
Er zijn 2 leerlingen die het beste hebben gescoord van de groep, deze leerlingen mochten op
het podium meedoen aan de quiz. De rest van de groep zat in het publiek om ze aan te moedigen. De leerlingen die de Regenboog hebben vertegenwoordigd zijn: Lotte Boxsem en
Steyn Peltzer! Knap gedaan hoor.
Chromebooks op de Regenboog
Binnenkort gaat groep 6 starten met Chromebooks. Elk kind krijgt een Chromebook om mee
te werken aan hun tafel. Een Chromebook is een pc met eenvoudig besturingssysteem zonder eigen opslag. Je kunt er alleen mee het internet op en online programma's gebruiken. De
kinderen gaan tot aan de zomervakantie werken in MOO, Rekentuin en Taalzee. De werkboeken van rekenen, taal en spelling komen dus te vervallen. Daarvoor in de plaats gebruiken we de digitale software. Het werken met Chromebook is voor nu nog een ‘pilot’. Daarom
starten we hier alleen nog in groep 6 mee. Wij gaan in deze periode kijken hoe en of het werken met een Chromebook aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. We verwachten dat we het lesaanbod meer op maat kunnen bieden omdat de programma’s zich aanpassen aan de leerbehoeften van elk kind. De programma’s die we gebruiken geven een goed
en duidelijk beeld van waar de leerlingen op de leerlijn zitten.
Na deze pilot evalueren we; “hoe is het werken met een Chromebook gegaan” en “is dit voor
ons een nieuwe manier van werken in de bovenbouw”.
Wij houden u hiervan op de hoogte.

Formatie schooljaar 2018-2019
De formatie voor volgend schooljaar is wat ons betreft rond. Het aantal groepen staat vast.
We hebben ook besloten welke leerkrachten welke groep gaat doen volgend jaar. Helaas
kunnen er altijd nog veranderingen plaatsvinden in de formatie op het laatste moment. Wie
voor welke klas staat kunnen we dus niet garanderen. Uiteraard zullen we u daarvan op de
hoogte stellen.
In het overzicht ziet u dat Ria op de Regenboog blijft. Zij is in januari voor twee dagen vanaf
de Boeierschool ons komen ondersteunen en ze heeft haar hart een beetje verloren aan de
Regenboog. Ze komt dus fulltime op De Regenboog werken. Daarnaast komt er nog een
leerkracht van de Boeier naar de Regenboog. Nathalie van Wijk heeft veel ervaring in het onderwijs en ook zij gaat bij ons in de bovenbouw aan de slag. In een volgende nieuwsbrief zal
ze zich aan u voorstellen. Ook Tanja (nu nog in 3-4) blijft op de Regenboog.
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De Regenboog zal volgend schooljaar starten met 8 (behalve groepen ½) homogene groepen. Dit heeft met name vanaf groep 3 t/m 8 onze voorkeur om het onderwijs nog beter te
kunnen inzetten op de leerling niveau verschillen die we per groep ervaren.

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

vrijdag

1/2 A

Annemiek

Annemiek

Annemiek

Marleen

Marleen

1/2 B

Marion

Marion

Karin

Karin

Karin

3

Corina

Corina

Corina

Corina

Chantal

4

Tanja

Tanja

Chantal

Chantal

Tanja

5

Albert

Albert

Albert

Albert

Albert

6

Romana

Romana

Romana

Romana

Romana

7

Natalie

Marleen

Marleen
/Natalie

Natalie

Natalie

8

Ria

Ria

Ria

Ria

Ria

IB

Liepie

Liepie

Liepie

Onderwijsassistent Natascha

Natascha

Natascha

Natascha

Natascha

Directie, wisselende dagen

RenataJudith

RenataJudith

RenataJudith

RenataJudith

RenataJudith

Onze onderwijsassistent Natascha zal van maandag t/m vrijdag in de ochtenden voornamelijk groep 4 en 5 ondersteunen omdat we daar een grote groep kinderen in hebben zitten.
Hierdoor is het mogelijk de groep af en toe te splitsen en met kleine groepjes extra instructie
te geven.
Marleen gaat naast groep 1-2 ook in groep 7 aan het werk op de dinsdag en woensdag. Op
de woensdag zullen Marleen en Natalie om de week samen op school aanwezig zijn.
Naast bovenstaande bemensing in de groepen is er volgend jaar ook formatie beschikbaar
voor collegiale consultatie voor leerkrachten onderling.
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Terugblik Studiedag 22 mei
Afgelopen studiedag hebben we als team weer veel gedaan en geleerd. We zijn gestart met de marshmallow-challenge. Een samenwerkingsopdracht waarbij we naast veel plezier en een beetje competitie
ook hebben geanalyseerd hoe we communiceren en samenwerken.
Daarnaast hebben we de opbrengsten van de PLG (Professionele leergemeenschap) besproken. Een aantal leerkrachten heeft de afgelopen
periode onderzoek gedaan op het gebied van rekenen en geoefend
met het werken met succescriteria in de rekenlessen.
Om het team te ontwikkelen en het teamleren te stimuleren zijn we op
verschillende manieren in gesprek gegaan. Door diverse werkvormen
hebben we belangrijke zaken besproken, gedeeld en besloten. We hebben steeds aandacht gehad voor de kwaliteit van de gesprekken.
In de middag hebben we uitvoerig gesproken over het onderwijs op
De Regenboog in de toekomst. We hebben beelden gedeeld en
hardop gedroomd. Een van de dingen die in ieder geval gaat gebeuren vanaf september is dat we met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling zullen starten. Daarnaast gaan we ons zaakvakonderwijs aanpakken. We nemen u
graag mee op de algemene ouderavond waarvoor u nog een uitnodiging zult ontvangen.

Nieuws vanuit de Ouderraad
De Ouderraad is druk bezig met een aantal acties/ ontwikkelingen.
Zo hebben we bij elke groep een thermometer opgehangen om
de ouderbijdrage inzichtelijk te maken. Hoe hoger de thermometer, hoe meer activiteiten we kunnen doen voor de leerlingen.
Ook zijn we bezig om van alle terugkerende activiteiten draaiboeken te maken. Op die manier kunnen we elk jaar deze activiteiten goed en soepel organiseren. De Avondvierdaagse en Luizendag waren dagen waar,
de OR, samen met het team, ook actief bij betrokken was. Verder hebben we nagevraagd of
een tweede informatiebord bij de ingang van de bovenbouw geregeld zou kunnen worden.
Helaas blijkt hier geen budget voor te zijn. Het opzetten van de klassenouders is ook nog
steeds een actueel onderwerp voor de OR. Om de stand van zaken hiervan te inventariseren, hebben we een bijeenkomst voor klassenouders georganiseerd. Zie het verslag hiervan
elders in de nieuwsbrief.
Binnenkort hebben we alweer de laatste OR-vergadering van dit schooljaar (geplande datum
12 juni is onder voorbehoud, de definitieve datum wordt binnenkort bekend, houd het OR5
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bord in de hal in de gaten). Dan zal afgestemd worden welke acties we het volgende schooljaar (verder) gaan inzetten. Eén van de acties zal zijn om te inventariseren hoe we de school
nog gezelliger, inspirerender kunnen maken. Uiteraard houden wij jullie van deze en alle andere OR-activiteiten op de hoogte!
Mocht u tips, ideeën hebben en/of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
de OR (face to face of per mail: ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl) of een briefje
stoppen in de ideeën bus bij het OR-bord in de hal. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! Alvast hartelijk dank!
Namens de Ouderraad,
Renata Kolk

Bijeenkomst met klassenouders
‘Een gezellige en nuttige bijeenkomst’
Op maandag 28 mei was er een bijeenkomst met
klassenouders, georganiseerd door de Ouderraad.
Omdat we halverwege dit schooljaar gestart zijn met de
klassenouders, was dit een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we elkaars’
ervaringen besproken en of er nog verbeteringen zijn aan te brengen.
Alle groepen, op één na, hebben op dit moment één of twee klassenouders. De aanwezige
klassenouders gaven aan dat ze hun taak leuk vinden om te doen. Zij zijn blij te merken dat als ze
ouders om hulp vragen, veel ouders tijd en zin hebben om aan te haken. Op die manier kon
bijvoorbeeld snel vervoer en hulp bij feestdagen worden geregeld. Bovendien genieten de kinderen
dat er van alle kanten wordt meegeholpen!
Voorafgaand aan deze bijeenkomst met klassenouders is ook aan de leerkrachten hun ervaringen
gevraagd. Zij gaven aan tevreden te zijn over de samenwerking met en inzet van hun klassenouders!
Op basis van deze positieve ervaringen, zal vanaf het volgende schooljaar het onderwerp
‘klassenouders’ een structureel onderdeel zijn in de samenwerking tussen leerkrachten, ouders en
leerlingen.
De aanwezige klassenouders gaven aan volgend schooljaar hun taak graag te willen voortzetten.
Daarbij is uiteraard altijd ruimte voor meer klassenouders.
Mocht u interesse hebben, als klassenouder of als hulpouder, dan kunt u zich melden bij de
leerkracht van de desbetreffende groep! Al is het maar een ochtend per maand of een uur per
kwartaal, alle hulp is welkom! Het gaat om de intentie dat we met elkaar (leerlingen, het team en
ouders) deze school goed en gezellig kunnen draaien! 😊
Namens de Ouderraad,
Renata Kolk en Suzanne van Essen
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Donderdag 12 april jl. hadden we een “koffieochtend” met enkele ouders. Tijdens deze koffieochtend hebben we gesproken over de Regenboog. Hoe gaat het momenteel op de Regenboog; wat betreft de communicatie; atelier; inspectie; ouderbijdrage e.d.
Ouders gaven aan tevreden te zijn over de nieuwsbrief die maandelijks naar ouders verstuurd wordt. Nieuwe gezichten in school stellen zich voor in de nieuwsbrief.
Enkele onderwerpen welke ter sprake zijn gekomen;
Ouderbetrokkenheid zouden ouders nog meer in de school willen zien. Enkele ouders hebben wel hulp aangeboden maar hebben het gevoel dat daar te weinig gehoor aan gegeven
wordt. Ouders zijn nodig binnen school en kunnen de school op allerlei gebied helpen. We
nemen dit zeker mee.
Atelier; mooi om het werk van de kinderen tijdens de presentaties te kunnen bewonderen.
Ouderbijdrage; mooi om in alle groepen te zien hoe de “thermometer” van de ouderbijdrage
steeds hoger wordt. Inmiddels hebben al zo’n 60% - 70% van de ouders deze bijdrage overgemaakt. Maar dat is nog niet voldoende om alle activiteiten die we daarvoor gebruiken te
kunnen uitvoeren. Dus heeft u uw ouderbijdrage nog niet overgemaakt zou u dat alsnog willen doen.
Een vraag vanuit de ouders; “waarom de ouderbijdrage per kalender jaar en niet per schooljaar gevraagd wordt”! Waarschijnlijk een Stichting School afspraak of een “Regenboog” afspraak! Dit gaan we navragen!
Inspectie; het herstelonderzoek vindt plaats op donderdag 14 juni. We hopen dan van de beoordeling “zeer zwak” af te zijn. Het zal niet meteen een “voldoende” worden, daar hebben
we nog meer tijd voor nodig.
Vraag vanuit de ouders omtrent alle ontwikkelingen (formatie, voortgang school, inspectie
beoordeling etc.) een ouderavond te plannen om daar alle informatie met ouders te delen.
Sowieso houden we de ouders via de nieuwsbrief op de hoogte wanneer we meer informatie
hebben omtrent bepaalde ontwikkelingen.
Feedback naar de OR ouders; graag meer informatie; wat doet de OR, waar zijn ze mee bezig en wat gaan ze nog meer doen binnen de school.
Renata en Judith
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Leerlingenraad
Vrijdag, 1 juni jl. zijn de leerlingen van de leerlingenraad bij elkaar gekomen om over zaken
die de school aangaan met elkaar te bespreken. De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen
per groep vanuit 1 tot en met 8.
Wat hebben de leerlingen zoal met elkaar besproken;
kan er ook een speelgoedmiddag komen voor alle groepen i.p.v alleen in de groepen 1 en 2;
wordt er nog een eindfeest voor groep 8 gepland dit jaar;
kan de leerlingenraad een “tijdschema” ontvangen van het veranderproject van het schoolplein.
Dit soort vragen zijn besproken en enkele vragen zullen eerst met het team besproken gaan
worden.
De volgende leerlingenraad is op vrijdag 29 juni a.s.

Belangrijke data
14 juni

Inspectie op bezoek op de Regenboog

15 juni

LET OP dit is geen vrije middag

19 juni

Extra Ouderavond voor de ouders en kinderen van groep 7

Dag en tijdstip volgt nog

Algemene ouderavond

2 juli

MR vergadering

5 juli

Rapporten

6 juli

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

20 juli

Vanaf 12 uur, ZOMERVAKANTIE
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