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Beste ouders / verzorgers,
Decembermaand, feestmaand. Een maand vol activiteiten en gezelligheid. Ook deze
nieuwsbrief staat vol met informatie over de aankomende vieringen.
Leest u alles goed door? Ik vind deze maand ook echt een fijne maand.
De kaarsjes en de lichtjes in de klassen, de warmte, de gezelligheid en
ook de lichte spanning van de kinderen rondom de festiviteiten.
Het is inmiddels een jaar geleden dat ik voor de eerste keer een voet
over de drempel zette op de Regenboog. 5 december 2017 maakte ik
kennis met het team en 12 december was mijn eerste werkdag hier. Wat
vliegt de tijd en wat is er veel veranderd in deze periode.
Er zijn enorme stappen gezet in de kwaliteit van het onderwijs, in de
uitstraling van de school, in de het leerklimaat in de groepen en in de
samenstelling van het team. Er is knoeperd hard gewerkt door iedereen en we zijn dan ook
allemaal wel een beetje moe en straks aan een welverdiende kerstvakantie toe. Maar voor
het zover is gaan we ook deze maand nog met elkaar aan de slag om er een prachtige
feestmaand van te maken.
Terugblik Studiedag 27-11
Deze dag zijn we, onder begeleiding van de trainer van IPC, aan
de slag geweest met het werken met de leerwand van IPC.
Ieder IPC thema heeft een vaste structuur en opbouw. Elk thema
begint met een zogenaamd Startpunt gevolgd door een
Kennisoogst, Uitleg van het thema, Leeractiviteiten en Afsluiting.
Het startpunt heeft als doel de kinderen te enthousiasmeren en
te motiveren om te leren. De Kennisoogst heeft als doel de
voorkennis van de leerlingen te activeren en het in kaart brengen
van de bestaande kennis en vaardigheden bij de kinderen. Er
wordt onder meer gewerkt met mindmaps om de leerlingen te
helpen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Vaak weten
ze veel meer dan ze denken. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën
met elkaar uit te wisselen en onderlinge verbanden te zien. Het zet aan tot nadenken over
het eigen leren en het formuleren van vaardigheden. Het doel van de uitleg van het thema is
de leerlingen te informeren over wat ze de komende periode gaan leren. De leeractiviteiten
(de aangeboden lessen) bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten die zo zijn
gekozen dat de doelen van het curriculum van IPC van het gekozen thema worden behaald.
Elk thema wordt afgesloten met een Afsluiting. Het doel van de feestelijke activiteit ter
afsluiting van een thema is dat de leerlingen zich bewust worden van het geleerde,
gemotiveerd zijn om het geleerde in de vorm van een presentatie te presenteren en te leren
van elkaar.
Leerwand
Gedurende het thema wordt er in de klas volgens een vaste structuur een
Leerwand opgebouwd, bestaande uit werkjes van kinderen, foto’s van activiteiten en de
leerdoelen. Dit levert een kleurrijke bijdrage op aan de inrichting van de klas. Wie de klas
inloopt ziet direct welk thema er wordt aangeboden, bij welk vakgebied de groep is en wat de
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leerdoelen zijn. De leerwand heeft inhoudelijk een belangrijke functie. De kinderen bekijken
regelmatig de leerwand en zien wat de leerdoelen zijn. Door het ophangen van werkjes en
werkbladen zien de kinderen ook wat de opbrengsten zijn. Door voortdurend op het werk te
reflecteren worden de kinderen betrokken bij hun eigen leerproces en raken zij hiervan
bewust; Wat weet of kan ik al? Wat gaan we leren en wat heb ik geleerd?
Ook kunnen de leerkrachten met de leerwand goed in
beeld brengen hoe de verschillende doelen en
leerinhouden met elkaar in verbinding staan. Op dit
moment ontstaan er in de groepen 5-8 leerwanden
rondom het thema Chocolade en in de groepen 3-4
rondom het thema speelgoed. Neemt u gerust een kijkje
en laat uw kind vertellen over dat wat ze tijdens IPC aan
het leren zijn.
Visie avond 29-11
De Regenboog is volop in
beweging. Naast het
verbetertraject is de school ook
aan het nadenken over de
toekomst. Dat doen we natuurlijk
niet alleen, maar ook de ouders
worden actief betrokken bij dit
proces. Tijdens een visieavond
hebben de ouders actief
meegedacht, gesproken, gediscussieerd en geassocieerd rondom verschillende vragen en
diverse werkvormen. Zo waren er prikkelende stellingen over het onderwijs, moesten ouders
stickers verdelen over de verschillende 21st century skills, was er de BOL (Behouden,
ontwikkelen, loslaten) muur, een visie vel, een
mindmap over de openbare identiteit en was er een
wensboom. De avond was inspirerend en gezellig. Het
heeft ons en de MR weer veel informatie gegeven om
mee door te gaan. Het mooiste was misschien wel dat
er veel lof was voor het team en de ingeslagen weg.
Ook merkten wij dat
IPC en de Vreedzame
school perfect passen
bij wat ouders voor
ogen hebben als zij
nadenken over de
vaardigheden die zij
graag terug willen zien
voor hun kinderen in
het onderwijs.
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Bij de stickers van de 21e eeuwse vaardigheden viel het op dat de ouders nagenoeg
dezelfde prioritering hebben aangebracht als het team dat, met dezelfde werkvorm, een
aantal weken geleden had gedaan. Het enige verschil was het accent op de vaardigheid
“zelfregulatie”. Dat het team dit als een zeer belangrijke vaardigheid ziet, heeft waarschijnlijk
te maken met onze professionele blik. Zelfregulatie aan de basis van zelfstandigheid voor de
kinderen.
Sinterklaas
Sinterklaas is alweer enige tijd in ons land. Hij heeft zelfs de school al stiekem bezocht en
een kleinigheidje in de schoenen van de kinderen gestopt.
Woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek. Hij neemt zelfs zijn pieten mee.
Wij kunnen niet wachten en we hopen dat het een gezellige ochtend gaat worden.
Vanuit ons dan ook de vraag aan alle ouders om er voor te zorgen dat de kinderen deze dag
op tijd op school zijn.
De deuren gaan 8.25 open. Hou je jas aan in de klas, we gaan als groep naar buiten. U bent
natuurlijk van harte welkom om te blijven kijken naar de aankomst van Sinterklaas. Wij willen
u alleen vragen achter de linten te gaan staan. Ook jongere, niet schoolgaande kinderen
blijven bij de ouders achter de linten.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en sluiten wij deze gezellige dag af door de Sint en zijn
pieten uit te zwaaien.
Kerst
Voor kerst ontvangt u nog uitgebreide informatie. Maar hierbij toch alvast een paar handige
zaken voor in de agenda.
Vanaf maandag 10 december kunnen de kinderen een kaars meenemen die ‘s morgens kan
branden in de klas. Maandag 10 december is er ‘s middags de knutselmiddag.
Dinsdag 11 december hebben de kinderen uit groep 7 en 8 een knutselmiddag bij de
ouderen in de Hoven. Zij zullen hier met eenzame ouderen een kerststukje gaan maken.
13:15 uur vertrekken vanaf school en 15:15/15.30 uur weer terug op school.
Donderdag 20 december hebben we het kerstdiner van 17:30 uur t/m 19:00 uur op school.
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Wist je dat…
Albert Peelen, leerkracht groep 5, zijn tweede
boek heeft geschreven en dat het deze maand
is gepubliceerd?!
Het boek heet Keuzes en is een mix van een
roman en een thriller. Zijn stijl om spanning te
creëren lijkt op die van Dan Brown:
verschillende verhaallijnen met cliffhangers.
Een van de thema’s in het boek is zeer
eigentijds, namelijk terreurdreiging in het
openbaar vervoer.
Als je zoekt op zijn naam bij Bol.com, kom je
het boek tegen en kun je al verschillende reviews lezen.

Nieuwe leerlingen op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op de Regenboog
Groep 1/2B
In de groep van Karin en Marion verwelkomen we Ilyas.
We wensen jullie heel veel plezier op de Regenboog
Judith en Renata

Belangrijke data
04 december

Groepen 5 t/m 8 leveren surprise in.

05 december

Sinterklaas feest op school.
We houden de normale schooltijd aan.

06 december

De Sinterklaas spullen worden in school opgeruimd
Uw hulp daarbij wordt zeker gewaardeerd.

10 december

Kinderen hebben in de middag creatieve activiteiten
voor Kerst.

11 december

Versiert de OR de school in de sfeer van Kerst.
Wilt u helpen dan bent u natuurlijk van harte welkom.

20 december

Continu rooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Kerstfeest op school 17.00-19.00
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21 december

De school opruimen en opgeruimd het jaar uitluiden.
U kunt ons daar zeker bij helpen. En hoe meer
handen hoe eerder we met elkaar het jaar uit kunnen
zwaaien.
De kinderen zijn om 12.00 vrij

07 januari 2019

Eerste schooldag nieuwe jaar
08.30 – 09.30 met elkaar het nieuwe jaar inluiden;
er staat koffie/thee voor u klaar.
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