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Beste ouders / verzorgers,
Lentegevoel en lentekriebels, met dat weer kwamen we terug
van de voorjaarsvakantie. De zon scheen en het voelde al lekker
warm.
Dat lentegevoel hadden we ook een beetje door het goede
inspectiebezoek van 7 februari. We hebben een voldoende
gekregen van de inspectie op onze verbeteropdracht op OP2:
Zicht op ontwikkeling. Dat geeft ons ook een licht en zonnig
gevoel. Er komt weer ruimte om ook aan andere mooie
onderwijsdingen te denken en te werken. Natuurlijk vinden wij
“de basis op orde” heel belangrijk en gaat het voor ons ook mede om leerwinst bij de kinderen. En
toch gaat ons onderwijshart ook sneller kloppen van verder met IPC, nadenken over
hoogbegaafdenonderwijs, een project, het opknappen van de bieb, de leerlingenraad en nog meer
van dat soort zaken.
Ruimte, groei, lente.
Dat het nu buiten echt wat minder weer is nemen we maar even op de koop toe.
Weekslot groep 4
Voor de voorjaarsvakantie had groep 4 hun weekslot. De groep heeft tijdens het weekslot de
kinderen en ouders laten zien waar ze de afgelopen weken mee aan het werk zijn geweest. Bij IPC
hebben de groepen 3 en 4 namelijk geleerd en gewerkt over sagen en legenden, mythen en
sprookjes. Ze hebben vervolgens helemaal zelf een verhaal gemaakt met elkaar en daar een heus
toneelstuk van geschreven. Dat was een heel proces maar ook een fantastisch resultaat. En wat zijn
wij trots op deze kinderen, want ze hebben het supergoed gedaan.
Inspectie en vervolg
Afgelopen maandag hebben we tijdens de MR vergadering gesproken over het inspectiebezoek, het
vervolg in juni en daarna. Hoe houden we focus en hoe borgen we straks alles wat nu wordt
opgebouwd? Het voelt prettig dat ook de ouders hierin met ons meedenken.
Het is nog niet vanzelfsprekend dat de Regenboog in juni
meteen helemaal in het “groen” komt omdat de
eindopbrengsten van de afgelopen jaren en de huidige groep
8 ook nog zwaar meewegen in het oordeel. Wat wel zo goed
als zeker is, is dat we van het oordeel zeer-zwak af zullen
gaan. En dat voelt ook helemaal terecht. Uw kind zit inmiddels
niet op een zeer zwakke school, maar op een school waar
inmiddels weer goed onderwijs wordt gegeven, waar we zicht
hebben op de kinderen, waar we de goede dingen ook goed
doen. We moeten alleen in juni nog van het predicaat af en
daar hebben we veel vertrouwen in.
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Vreedzame school, blok 4, We hebben HART voor elkaar
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het nieuwe thema van de Vreedzame school. Tijdens de
studiedag van 14 februari hebben wij als team ook weer scholing gehad
over het werken met onze nieuwe methode. We zijn nog steeds erg blij
met de keuze voor Vreedzaam. Het werken met de methode past goed
bij hoe wij kijken naar de groepsprocessen en naar het “samen
verantwoordelijk zijn”. Ook het werken met de leerlingenraad past
naadloos bij de democratische principes van de Vreedzame school.
In de onderbouw krijgt u als ouder de kletskaarten van Vreedzaam.
Hierop staan onderwerpen die in de groep aan bod komen en zo kunt u
thuis het gesprek voeren met uw kind. Kletst u met ons mee?
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 week een leerlingenraad gehouden waar Natalie (gr.7 leerkracht) als
begeleider aan zal deelnemen. Gaandeweg het schooljaar gaat Natalie bekijken hoe we jongere
kinderen kunnen betrekken bij de leerlingenraad.
Afgelopen dinsdag heeft de leerlingenraad weer een vergadering gehad. Er is o.a. gesproken over de
aankleding van de school, de bieb, de Chromebook, de inspectie, stilteplekken, kunstwerken van
kinderen en nog veel meer.
Vanuit de 21e -eeuwse vaardigheden hebben de kinderen aangegeven vooral veel te willen leren op
het gebied van Samenwerken, Probleem oplossen en Communiceren.
Prachtig om te merken hoe goed de kinderen hun mening kunnen verwoorden en hoe goed ze
weten wat de school nodig heeft.
Binnenkort stelt de leerlingenraad zich voor aan u op het bord bij de andere “raden” zoals de MR en
de OR. Daar horen de kinderen van de leerlingenraad toch ook te hangen?!
Personeel
Het verlof van Romana zit er alweer bijna op, wat vliegen die maanden voorbij. Romana start op 1
april weer met haar werkzaamheden bij ons op school. Heel fijn dat ze weer terugkomt. Met haar
terugkomst nemen we ook afscheid van Erik, hij heeft het verlof van Romana waargenomen en we
zijn blij dat hij de klus voor ons heeft opgepakt. Dank daarvoor.
Romana komt voor drie dagen per week terug, dat betekent dat er nog twee dagen voor de groep
moeten worden ingevuld. Hiervoor hebben we inmiddels een leuke nieuwe collega gevonden die
vanuit de Lepelaar naar de Regenboog komt. Wendela werkt 3 dagen in de week en wel op
woensdag, donderdag en vrijdag. Wendela stelt zich graag aan u
voor.
Mijn naam is Wendela aan het Rot. Ik ben 40 jaar en ik werk sinds dit
schooljaarin Lelystad. Hiervoor heb ik 18 jaar als leerkracht in
Almere gewerkt. Ik woon al een aantal jaren in Lelystad met mijn
vriend en 2 kinderen: Annelotte (5) en Sebastiaan (1). In april kom ik
op De Regenboog werken en zal ik op donderdag en vrijdag voor
groep 6 staan. Ik heb hier heel veel zin in. We zien elkaar snel!
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Chantal is aan het re-integreren, zij zal steeds vaker op school te vinden zijn. Nu eerst nog op de
woensdag en vrijdag ochtend. Chantal doet voorlopig nog alleen werkzaamheden buiten de groep.
Renata heeft eerder aangegeven haar werkzaamheden op de Regenboog af te zullen bouwen. Zij
neemt eind maart definitief afscheid van de Regenboog. Een aantal van haar taken zal tijdelijk
worden overgenomen door Natalie Spoelstra van Wijk. Hoe we dit precies gaan organiseren hoort u
zo spoedig mogelijk van ons.
Schoolplein
Langzaam maar zeker heeft het schoolplein een metamorfose ondergaan. De gemeente heeft een
keuring uitgevoerd en de puntjes zijn op de i gezet zodat het nieuwe plein aan alle veiligheidseisen
voldoet. De pleinplakkers moeten nog worden aangebracht, hiervoor wachten we op een aantal
droge dagen en zoeken we nog hulp van enkele ouders
die kunnen helpen met het branden van de plakkers op
de tegels. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Monique.
Binnenkort wordt het schoolplein officieel geopend.
Dit gaan wij tijdens de koningsspelen van vrijdag 12
april doen en we maken daar een mooi feestje van. De
wethouder komt voor dit feestelijke moment ook even
langs. Voor de organisatie van deze dag hebben we
ook de nodige ouders nodig die ons kunnen helpen.
Hiervoor krijgt u binnenkort een oproepje. Komt u
ook?
Naast de aanpassingen voor de kinderen gaat er ook iets veranderen voor u als ouders. Wij gaan het
schoolplein ook helemaal rookvrij maken. We lopen daarmee een beetje vooruit op de nieuwe
regelgeving die eraan zit te komen op rookvrije schoolpleinen die in 2020 overal verplicht gaan
worden. Samen met de MR hebben we ervoor gekozen om deze stap gelijk te zetten met de opening
van ons plein.
Bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de campagne rookvrije schoolpleinen.

Judith en Renata
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Belangrijke data
04 maart

MR vergadering 19.00 uur

12 maart

OR vergadering 19.00 uur

14 maart

Vossenjacht

15 maart

Leerlingen vrij
Leerkrachten Staken

22 maart

Weekslot groep 8

27 maart

Studiedag leerlingen vrij
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