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Beste ouders / verzorgers,
Schooljaar 2018-2019 WELKOM!
Vandaag hebben we het startsein gegeven voor het nieuwe schooljaar. We hopen dat
iedereen een heerlijke en zonnige vakantie heeft gehad. We wensen alle kinderen van de
Regenboog een prachtig leerzaam schooljaar.
Afgelopen week hebben we als team al twee studiedagen gehad waarbij we veel geleerd
hebben over de nieuwe methode “de Vreedzame school” en IPC. In de nieuwsbrief van vlak
voor de zomervakantie heeft u al veel kunnen lezen over deze twee nieuwe methodes op de
Regenboog. Wij zijn enorm geïnspireerd geraakt en we hopen ook de kinderen te kunnen
inspireren met deze nieuwe manier van werken. Thematisch, betekenisvol en volledig gericht
op het aan leren van nieuwe vaardigheden voor de kinderen. Zowel met IPC als met
Vreedzaam, werken wij heel bewust aan het pedagogisch klimaat binnen de school en komt
ook het aanbod rondom het thema burgerschap ruimvoldoende aan bod.
Donderdag is de start van het nieuwe IPC thema. Wat dat is verklappen we nog niet. Juist de
verrassing, de ervaring, is onderdeel van de opbouw van een thema. Want nieuwsgierigheid
is de grootste motivator voor leren.
Vanuit de methode De Vreedzame school krijgen de kinderen t/m groep 6 een kletskaart
mee naar huis. Deze is bedoeld voor u thuis om samen met uw kind in gesprek te kunnen
gaan over wat we op school aan het doen en leren zijn rondom de sociale vaardigheden.
Vanuit de laatste ouderavond kwam duidelijk naar voren dat u als ouder graag betrokken
wordt, ook bij dit deel van het leren van kinderen. Wij wensen u mooie gesprekken! Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u ook de eerste ouderbrief van De Vreedzame school.
Met het begin van een nieuw schooljaar mogen we ook 2 nieuwe collega’s verwelkomen.
Willeke Huls en Natalie Spoelstra worden de leerkrachten van groep 7: van harte welkom en
veel werkplezier! Met de komst van Natalie en Willeke is ons team weer helemaal op sterkte
en gaan we vol vertrouwen dit schooljaar in.
Nieuwe leerlingen op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op de Regenboog
Groep 1-2
In de groep van Marleen verwelkomen we Lina, Alissa en Jorn.
In de groep van Karin en Marion verwelkomen we Tommy.
Groep 6
In de groep van Romana verwelkomen we Edvards en Isa.
We wensen jullie heel veel plezier op de Regenboog
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Gym
Aanstaande maandag starten gelijk de gymlessen. We willen iedereen dus vragen ook gelijk
gymspullen mee naar school te nemen.
Hieronder het gymrooster
maandag

donderdag

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.10-12.00

Groep

6
5
Groep 3
Groep 4

13.15-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15

mrt

08.30-09.15
09.20-10.00
10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00

rots en water
Groep 6
Groep 5
Groep 3
Groep 4

13.15-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15

mrt

Groep

dinsdag

08.30-09.15
09.15-10.00

Groep
Groep

1-2 a
1-2 b

7
Groep 8
Groep

7
Groep 8
Groep

Op de dinsdag starten de kinderen van groep 1-2. De groep van juf Marleen start om 08.30
met de gymles. Vanaf 8.15 uur kunt u met uw kind naar binnen. We verwachten dat alle
kinderen uiterlijk om 8.30 omgekleed in de gymzaal zitten, zodat de les op tijd kan beginnen.
Atelier
Zoals u hierboven heeft gelezen starten wij op de Regenboog met een pilot IPC. Binnen het
IPC besteden we ook veel aandacht aan de creatieve vakken. We willen de pilot alle
aandacht geven en we hebben besloten om tijdens dit blok IPC, tot de herfstvakantie, geen
atelier te draaien. We willen daarna evalueren en met elkaar kijken hoe we verder gaan met
de creatieve vakken, hoe we groep-overstijgend kunnen blijven werken en hoe we u als
ouders/verzorgers daar bij in willen zetten. We denken ook vast na over de dag van het
atelier. Deze willen we graag gaan verschuiven naar de vrijdagmiddag, misschien in een wat
andere vorm, naast IPC of juist geïntegreerd met IPC.
Deze periode dus geen atelier, maar wel veel aandacht voor creatieve vakken binnen het
thema.
Verbetertraject
Vlak voor de zomervakantie is de inspecteur bij ons op school geweest voor een herstel
bezoek. Naar aanleiding van dit bezoek hebben we op de ouderavond van voor de zomer al
het nodige met u gedeeld. (zie ook de vorige nieuwsbrief) Morgen, 4 september, hebben wij
een gesprek met de inspecteur en het bestuur over de stappen die we in de tussentijd alweer
hebben genomen en de stappen die we nog moeten nemen. Het is fijn om te merken dat de
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betrokkenheid van het bestuur van Stichting SchOOL erg groot is. Dat er veel wordt
geïnvesteerd in de school, zowel in tijd als in middelen en dat we een goed team hebben
staan om ook alle plannen uit te kunnen voeren. Wij hebben veel vertrouwen in het jaar dat
voor ons ligt en wij gaan er van uit dat we het oordeel van zeer zwak dit jaar achter ons gaan
laten.
Wanneer het rapport van de inspectie beschikbaar is voor u als ouders zullen wij dit ook met
u delen.
Judith en Renata
Belangrijke data
03 september

1e schooldag,

04 september

Luizen controle

06 september
10 september

Start intekenen “Mijn Schoolinfo”
omgekeerde 10 min. gesprekken (18-09/20-09)
MR vergadering 19.00

11 september

OR vergadering 19.00

18 september

Omgekeerde 10 min. gesprekken

19 september

Omgekeerde 10 min. gesprekken

21 september

Weekslot

26 september

Studiedag alle leerlingen zijn vrij

Nog even voor uw reminder
Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

22-10-2018

29-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

14-02-2019

22-02-2019

Meivakantie incl. Pasen

19-04-2018

03-05-2019

Hemelvaartsdag

30-05-2019

31-05-2019

Pinkstervakantie

10-06-2019

11-06-2019

Zomervakantie

15-07-2019

23-08-2019

Studiedagen:
26 september 2018
29 oktober 2018
27 november 2018
14 februari 2019
15 februari 2019
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27 maart 2019
11 juni 2019
28 juni 2019

De jaarplanning volgt zo spoedig mogelijk.
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