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Beste ouders / verzorgers,
De eerste weken van het nieuwe schooljaar
De eerste 4 schoolweken zitten er alweer op. Wij zien kinderen die
volop aan het werk zijn; met elkaar, met een chromebook, aan de
instructietafel met de leerkracht of gewoon alleen met een
schrijfschrift. Er wordt geleerd, gelachen, gespeeld en gewerkt.
Wanneer we door de school lopen, en dat doen we de afgelopen
weken regelmatig met nieuwe ouders die voornemens hebben hun
kind bij ons aan te melden, merken we veel rust in de groepen. Die
rust zien we ook in de middenruimtes waar kinderen zelfstandig of met
elkaar aan het werk kunnen.
We zijn gestart met de Vreedzame school en met IPC. Tijdens de
afgelopen ouderavond hebben we over beide programma’s meer
informatie gegeven. We krijgen veel positieve reacties van zowel de
kinderen als van ouders.
Afgelopen studiedag hebben we met het team nagedacht over de
visie van de school, over de vaardigheden van de 21e eeuw en hebben we training gehad
van onze begeleider over de Vreedzame school. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u
ook nieuwsbrief 2 van de Vreedzame school. Via mijn schoolinfo ontvangen de ouders van
de groepen 1 t/m 6 ook de kletskaart die hoort bij blok 2.
Het IPC thema vakantie leeft steeds meer in de school. Zo zijn de
kinderen van de middenbouw volop aan het werk met thema
vakantie. Ze hebben een eigen reisbureau waar vakanties
geboekt worden. De kinderen nemen daarin ook een rol aan als;
reisagent en de rol van klanten. Ze ontdekken daarin wat een
reisagent doet en wat wil een klant. Ook het aardrijkskundig
aspect leren de kinderen spelenderwijs; over de plaatsen waar
mensen heen gaan op vakantie. Hoe ze op een vakantie
bestemming komen.
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken
ze volop hun eigen talenten.

De visie van de Regenboog
Binnenkort willen we graag met u het onderwerp “visie” gaan bespreken. Welke visie heeft u
op leren, ontwikkelen, opvoeden? Wat verwacht u dan van de school? De uitnodiging volgt.
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Via MijnSchoolinfo heeft u de jaarplanning ontvangen waarin u alle studiedagen,
vakantiedagen, weekslot, sportdagen, oudergespreksavond e.d. kunt terugvinden.
De omgekeerde 10 minuten gesprekken
De leerkrachten hebben voor de vakantie en in de laatste week van de zomervakantie hun
overdracht naar elkaar gedaan. Dit doen we zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het nog
voorkomen dat bepaalde informatie, die wel belangrijk is om te weten, niet besproken is en
erg belangrijk is voor de onderwijsbehoefte van de kinderen. Vandaar dat we met u in de
week van 17 september “de omgekeerde 10-minutengesprekken” hebben gehad.
U bent als ouder/verzorger in de gelegenheid gesteld om naast kennismaking met de
leerkracht ook belangrijke informatie over uw kind te vertellen.
We hebben deze vorm van “informatie delen” geëvalueerd met het team. Uit die evaluatie
zijn positieve geluiden gekomen maar we gaan ook een aantal aanpassingen doorvoeren
voor volgend schooljaar. Heeft u op- of aanmerkingen over de omgekeerde gesprekken, het
voorbereidingsformulier of de aanwezigheid van de kinderen bij het gesprek, dan horen wij
dat graag. Wij staan open voor positieve feedback en kritische feedback.

Opening Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is
Vriendschap. Het motto is Kom erbij!
Alvorens de opening van de Kinderboekenweek
hebben enkele ouders onze school versiert in het
thema vriendschap. Het ziet er erg
vriendschappelijk uit met al die lieve spreuken en
harten.
Woensdag 3 oktober hebben we met de kinderen
de Kinderboekenweek officieel geopend. Het motto
“kom erbij” hebben we invulling gegeven en enkele
peuters van de peuterspeelzaal Kleurfontijn
uitgenodigd tijdens het voorlezen door leerkrachten.
De peuters hebben genoten en tot het laatste
voorgelezen stukje, uit een boek, met volle aandacht geluisterd.
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Informatie avond / MR en OR
Woensdag 26 september hebben we na een intensieve studiedag de deuren om 19.00 open
gezet voor de informatie avond. Er was een grote opkomst van ouders die veel informatie
van de leerkrachten kregen; wat gaan de kinderen dit jaar ontdekken, onderzoeken en leren.
Tijdens de koffie pauze heeft de MR zich voorgesteld en aan de hand van de KAHOOT Quiz
gekeken in hoeverre ouders bekend zijn met de MR en wat ze allemaal weten over de MR.
De Ouderraad heeft ook gebruik gemaakt van het moment om zich voor te stellen en te
vertellen wat ze zoal voor de school en kinderen doen.
Na de koffiepauze waren er workshops welke de ouders konden bezoeken;
IPC – Vreedzame school – Chromebooks – Ouder café; ouderbetrokkenheid.
Het was een zeer geslaagde avond en we kijken er met veel plezier op terug.
Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van een verlofdag voor uw kind(eren), kunt u een formulier bij Marga
(conciërge) verkrijgen. Dit formulier dient 6-8 weken voor de verlofdatum te worden
ingediend. De mogelijkheden waar u verlof voor aan kunt vragen staan op het formulier
vermeld. Wilt u meer weten over de leerplicht en de regels rondom vakantie verlof? Kijk dan
ook eens op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ikmijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.
Let op met foto’s van kinderen
Bovenaan deze nieuwsbrief staat een prachtige foto van de regenboog en De Regenboog.
Dit is een voorbeeld van een hele veilige foto. Er staan geen herkenbare kinderen op, sterker
nog, er staan helemaal geen kinderen op. Dat is natuurlijk een beetje saai voor een school,
dat begrijpen wij best.
Vanuit school proberen wij heel zorgvuldig om te gaan met afbeeldingen van kinderen.
Tegenwoordig staan foto’s snel online en dan kunnen we er niet meer bij. Het is helaas vaak
zo dat, wanneer er eenmaal foto’s op het internet staan, deze voor altijd te vinden zijn.
In sommige groepen wordt er gebruik gemaakt van een groepsapp. Dat kan handig zijn om
snel informatie te delen. We zien ook dat er soms foto’s gedeeld worden die door ouders op
school worden gemaakt. Binnen een besloten groepsapp lijkt dit prima, mits iedereen daar
ook heel zorgvuldig mee om gaat. Een foto is snel opgeslagen om vervolgens op facebook
weer op te duiken. Dat mag niet zonder dat daar nadrukkelijk toestemming voor wordt
gegeven. Wilt u alert zijn op het delen van foto’s? Samen zorgen we voor een veilige
(privacy) omgeving.
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Voorstellen stagiaires op de Regenboog
Hallo ! Mijn naam is Tessa de Rooy en ik ben 21 jaar.
Op maandag en dinsdag doe ik praktijkervaring op in de groep bij
Marion & Karin.
De opleiding heet Pedagogisch Professional Kind en Educatie,
deze volg ik op De Katholieke Pabo in Zwolle.
Voor mijn opleiding zal ik een aantal opdrachten moeten uitvoeren
in de school, zoals observeren, analyseren en gesprekken voeren.
Naast mijn opdrachten ondersteun ik Marion in de groep en help ik
de kinderen waar nodig is.
Ik draai zelf al 3 jaar mee in het onderwijs en vind het erg
interessant en mooi om de kinderen te zien ontwikkelen, ik ga
daarom ook elke week weer met plezier aan het werk.
Beste ouders van de Regenboog,
Mijn naam is Rosalie Visser, ik ben 19 jaar, en ik woon nog thuis bij mijn ouders in Lelystad.
Op dit moment doe ik de opleiding onderwijsassistent
op Landstede Lelystad en zit ik al in mijn laatste jaar.
Dit jaar loop ik stage in groep 4 bij Tanja en Chantal,
op de dagen maandag en dinsdag. In februari zal ik
ook nog op de woensdag in de groep te vinden zijn.
Mijn hobby’s zijn fotografie en paardrijden. Dit vind ik
dan ook erg leuk om te doen naast mijn school en
stage.
Ook werk ik zelf nog bij de Albert Heijn. Dus als ik
even helemaal vrij ben van alles ben ik het liefst bezig
met fotografie.
Ik hoop u graag nog een keer te zien in de gangen!
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Hallo,
Ik ben Melissa Terhorst, ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding
Onderwijs assistent op Landstede Lelystad. Mijn hobby’s zijn
voetballen en films kijken. Dit school jaar kom ik stage lopen
bij jullie in groep 3. Ik hoop op een leuk jaar waar ik veel leer!!
Groetjes Melissa

Hallo,
Ik ben Simone Gaertner en ik ben 21 jaar oud. Mijn lievelingskleuren zijn rood en
donkergroen en ik woon in de kamp. Ook heb ik een kleine kater Hendrik van 1,5 jaartje
jong. Zie hier een kleine foto:
Ik studeer Onderwijsassistente (mbo4) bij Landstede
Lelystad en ik zit in mijn tweede leerjaar. Mijn
hobby’s zijn netflixen, winkelen en leuke “rauwdauw”
activiteiten doen met mijn vrienden. Ik loop het
schooljaar 2018/2019 stage in groep 6 bij juf
Romana op woensdag donderdag en vrijdag. Of ik
volgend jaar ook hier stage loop is nog niet bekend,
maar bij meer informatie laten we dat weten "
%
$
#

Nieuwe leerlingen op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op de Regenboog
Groep 6
In de groep van Romana verwelkomen we Jojesh.
Groep 7
In de groep van Willeke en Natalie verwelkomen we Tanvi.
We wensen jullie heel veel plezier op de Regenboog
Judith en Renata

5

Nieuwsbrief
oktober 2018

Belangrijke data
03 oktober

Start Kinderboekenweek

09 oktober

22 t/m 26 oktober

Koffie ochtend voor alle ouders (8.30-9.30)
Boekenmarkt met kleedjes (13.15-13.45)
Gaan groep 1 en 2 naar voorstelling in de Kubus.
Marathon lezen in de gymzaal (13.15-15.15)
Afsluiting KBW
Voorleeswedstrijd in de hal gr. 5-6-7-8
Weekslot groep 6
HERFSTVAKANTIE

29 oktober

Studiedag alle leerlingen zijn vrij

30 oktober

luizencontrole

11 oktober
12 oktober
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