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Beste ouders / verzorgers,
De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij gegaan en daarin hebben onderwijsontwikkelingen
niet stil gestaan. Leerkrachten hebben deelgenomen aan cursussen zoals “Met Sprongen Vooruit”.
Deze cursus kenmerkt zich door de reken- wiskundedidactiek in kleine stapjes te beschrijven
waardoor de leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Er zit in deze rekendidactiek
letterlijk veel bewegen. Zo ervaren kinderen hoe de getalstructuren in elkaar zitten en krijgen zij veel
rekenspelletjes aangeboden om extra te oefenen.
Tijdens workshops na schooltijd zijn we met elkaar aan het werk gegaan om “zicht op ontwikkeling”
te implementeren en te borgen zodat we een goed beeld hebben van de kinderen op de Regenboog
en daarop onze instructies kunnen afstemmen. Op 7 februari komt de inspecteur beoordelen of we
hiermee op de goede weg zijn.
Donderdag 17 januari jl. hebben we met enkele ouders, tijdens de koffie-/theemiddag gesproken
over schoolonderwerpen zoals communicatie via MijnSchoolinfo en de maandelijkse schoolbrede
informatie, welke ouders als prettig ervaren. We waren zeker blij met de complimenten die we
kregen omtrent de onderwijs ontwikkelingen waarover we de ouders op de hoogte stellen.
We hebben in januari ook de Raad van Toezicht van de stichting op bezoek gehad. We hebben het
e.e.a. verteld over de school en het verbetertraject. Daarna hebben we een rondje door de school
gemaakt. Ze waren behoorlijk onder de indruk van de stappen die
we hier hebben gemaakt.
Er is nog meer om trots op te zijn. Vorige week vrijdag lag de uitslag
van Scholen met Succes op de mat. Heel erg goed om te lezen dat
we eigenlijk op alle fronten vooruit zijn gegaan t.o.v. 2016. Zowel de
kinderen, het team en u als ouders gaven groei en verbetering aan.
U kunt de uitslag van de onderzoeken op school inzien als u daar belangstelling voor heeft. Met de
MR bespreken we de uitslagen uitvoerig omdat deze ook weer
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Aanknopingspunten geven voor de nieuwe planperiode van de school. Waar zijn we al goed in wat
willen we zo houden of nog verder verbeteren en waar moeten
we echt een nog meer aandacht aan geven. Het rapport cijfer wat wij van de kinderen hebben
gekregen is een 7.6 en van de ouders een 7.2.
We willen iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld. In bovenstaand overzicht kunt u de
uitslagen per onderdeel zien. Geel is de peiling van 2016. Blauw is de peiling van december. U snapt
dat we heel blij zijn met deze uitslagen.
Vooral de scores op “begeleiding van de kinderen”, “de rust in de school” en “de leerkracht” maken
ons heel blij.
Judith en Renata
Persoonlijk bericht van Renata
Beste ouders,
Ik heb per 1 februari a.s. mijn arbeidsovereenkomst binnen Stichting SchOOl beëindigd.
Dit houdt ook in dat ik niet ga solliciteren voor de functie van schoolleider voor de Regenboog.
Ik heb er heel lang over nagedacht vanwege het feit dat ik ook als zelfstandige het onderwijs verder
wil gaan verkennen. In de gesprekken, die ik heb gevoerd met Judith en Jonna, heb ik aangegeven de
Regenboog niet zomaar te gaan verlaten. Ik blijf na 1 februari voor 2 dagen voor de Regenboog
werken. Gaandeweg kijken Judith en ik in hoeverre mijn aanwezigheid op de Regenboog nodig is.
Wanneer er een nieuwe directeur ingewerkt gaat worden, zit mijn taak erop maar voorlopig blijf ik
nog om het ontwikkelproces, waarin we nu zo goed mee bezig zijn, te begeleiden.
Groeten Renata
Vreedzame school
We zijn begonnen met het nieuwe thema “oor hebben voor elkaar” en daar horen ook de
kletskaarten weer bij. De kinderen hebben de kletskaart mee naar huis gekregen zodat er thuis weer
volop gekletst kan worden over “oor hebben voor elkaar”.
Leerlingenraad
De afgelopen maanden hebben in de groepen 5 t/m 8 de kinderen gestemd wie van de kinderen uit
de groep de leerlingenraad gaan vertegenwoordigen. Vorige week zijn we gestart met een eerste
gesprekje met de gekozen leerlingen van de leerlingenraad. Er wordt tijdens een vast moment in de
maand een leerlingenraad gehouden waarbij Natalie (gr.7 leerkracht) als begeleider aan zal
deelnemen. Gaande weg het schooljaar gaat Natalie bekijken hoe we jongere kinderen kunnen
betrekken bij de leerlingenraad.
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Personeel
We hebben gelukkig niet heel veel last gehad met de griepgolf en hebben
zoveel mogelijk de vervanging kunnen oplossen.
Voor de groepen 3 en 6 hebben we de komende tijd vaste inval; voor de vrijdag in groep 3 komt
Esther en voor de maandag in groep 6 geeft Nancy van Waveren de groep les.
Chantal is weer voor enkele uurtjes per week op de Regenboog aan het werk. Ze gaat met groepjes
kinderen aan het werk. De prioriteit ligt wel bij groep 4.
Om ziekte vervangen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een protocol-stappenplan
opgesteld. Dit stappenplan hebben we met de MR besproken.
Werkdrukgelden
Misschien heeft u wel gemerkt dat er soms een invaller voor een groep staat terwijl de leerkracht
zelf ook aanwezig is. Dit heeft te maken met de werkdrukgelden die beschikbaar zijn. Dat wil zeggen
dat er extra geld is om leerkrachten te voorzien van extra tijd buiten de klas om bijvoorbeeld de
administratie bij te werken. Helaas weten wij niet altijd de dag van te voren óf er een invaller
beschikbaar is en horen wij dit vaak pas op de ochtend zelf. Dit is zeker niet ideaal, maar soms wel
noodzakelijk. De leerkracht zal in ieder geval zelf ook aanwezig zijn, mocht er toch iets nodig zijn. We
hopen op uw begrip hiervoor.
Reminder
•
•
•

Wij willen graag met alle groepen om half 9 aan het lesprogramma beginnen. Voor de
kinderen en leerkrachten is het heel onrustig wanneer er na half negen nog kinderen binnen
komen.
Wij zien graag alle kinderen vijf voor half negen op school, zodat iedereen ook daadwerkelijk
om half negen in de groep is.
De fietsen van de kinderen graag plaatsen in de daarvoor bestemde fietsrekken. Fietsen niet
los tegen heg. De fiets graag netjes neerzetten zodat we rekening houden met de
vervoersmiddelen van een ander.

Oproep inschrijven broertjes en zusjes
We zijn nu al weer aan het nadenken over de groepen voor het nieuwe schooljaar.
Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel plekken wij moeten reserveren
voor kinderen die al een oudere broer of zus bij ons op school hebben. Deze
kinderen hebben namelijk voorrang bij plaatsing. Heeft u nog een jonger kind thuis
dat volgend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u uw kind komen inschrijven zodat we een
juiste indeling voor nieuwe schooljaar kunnen maken. Alvast bedankt.
Voorleesdagen
Afgelopen woensdag zijn we begonnen met de Nationale Voorleesdagen. We
hebben de leerkrachten een keer gehusseld en zij hebben voor verschillende
groepen voorgelezen. Dat was heel erg leuk. In de kleutergroepen hebben vaders
en moeders voorgelezen uit de leukste boeken. Bedankt voor de gezellige
verhalen!
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Leeftijd doelgroep: 6-12 jaar

Lelystad, 31 januari 2019

Kindervoorstelling bij FlevoMeer Bibliotheek

Vrijdag Blijdag met Theater Tim
Op Vrijdag Blijdag is het altijd feest in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. Iedere tweede vrijdag
van de maand is er een gratis kinderactiviteit. Op vrijdag 8 februari komt Theater Tim op
bezoek met de voorstelling ‘Tim op zoek naar geluk’. Theater Tim maakt met behulp van
marionetten oogstrelend theater in klein formaat.
Tim op zoek naar geluk
Prinses is heel verdrietig. Zij is haar geluk kwijtgeraakt. Omdat de prins niet weet waar hij moet
zoeken, stuurt hij Tim. Tim beleeft verschillende avonturen en leert dat het geluk er voor iedereen een
beetje anders uit ziet. Aan het eind komt alles weer goed. De kinderen kunnen kennis maken met
marionetten en ook marionetten leren bewegen.
Over Vrijdag Blijdag
Elke tweede vrijdag van de maand staat in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad tijdens Vrijdag Blijdag een
leuke kinderactiviteit op het programma. Deze workshops en voorstellingen zijn educatief of ze
inspireren om nieuwe dingen te onderzoeken. Vaak gaat het over dingen die gewoon lijken, maar die
eigenlijk bijzonder zijn. Theater Tim is op vrijdag 8 februari van 16:00-17:00 uur in FlevoMeer
Bibliotheek Lelystad. Deze gratis voorstelling is geschikt voor kinderen van 6-12 jaar. Kaarten zijn te
verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de informatiebalie in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad.
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Belangrijke data
07 februari

Inspectie bezoek

08 februari

Weekslot groep 4
Rapporten mee

14 februari

Studiedag
Leerlingen vrij

15 februari

Studiedag
Leerlingen vrij

18 februari

18 februari tot en met 22 februari
Voorjaarsvakantie

25 februari

Rapport gesprekken behalve groep 8 leerlingen

26 februari

Rapport gesprekken behalve groep 8 leerlingen
Luizen controle

27 februari

Groep 5 en 6 gaan naar een voorstelling (09.15-10.15) “De
wolf is terug”
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