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Beste ouders / verzorgers,
We gaan de fase in van mooi weer, feestdagen, sport en kamp. Maar ook gewoon nog van hard
werken, leren en ontdekken.
We gaan dit jaar nog een thema van IPC draaien en we hopen ook bij het laatste thema weer veel
“aha” momenten bij de kinderen creëren. Momenten van verbazing en verwondering. Momenten
van glimmende oogjes en heel veel leerplezier.
We beginnen deze periode ook met nadenken over het aankomende jaar. Wat worden de plannen,
wat pakken we op na het verbetertraject van de afgelopen 1,5 jaar? Wat worden de nieuwe
speerpunten. Samen met de MR denken we als team na over de volgende stappen. Over de visie,
ons onderwijs, de formatie en de groepen. We gaan zeker door op de ingeslagen weg, met
Vreedzaam en IPC, met goede lessen en werken aan de onderwijskwaliteit. Maar er komt ook weer
ruimte voor nieuwe dingen. Dat geeft ons veel positieve energie.
Wat ons ook veel energie geeft, zijn de actieve ouders in de school. We hebben veel hulp gekregen
bij bijvoorbeeld het schoolplein en de vossenjacht. Maar ook vanuit de OR en de MR ervaren wij veel
steun en positieve betrokkenheid. Dank daarvoor.
Studiedag team 27-3-2019
De kinderen vrij, team aan de studie. De afgelopen studiedag hebben we ons gezamenlijk gericht op
De Vreedzame School, IPC, de ontwikkeling van onze visie en de analyse van onze resultaten op
basis van de laatste citotoetsen.
We zien dat groepen zich aan het “terugvechten” zijn. We hebben gedeeld welke interventies
waardevol zijn gebleken, zodat we die breder toe kunnen passen.
Op het gebied van IPC doen we het hartstikke goed. We leggen de lat hoog en lopen een beetje voor
op het implementatieschema.
Weekslot groep 8
Een compleet zelfgeschreven stuk vol humor, muziek en rollen voor iedereen. Groep 8, jullie hebben
echt samen gewerkt aan jullie weekslot en dat straalde er vanaf, top!
Inspectie en vervolg
Het laatste inspectiebezoek werden we bekeken en beoordeeld op de indicator OP2: ‘Zicht op
ontwikkeling’. De inspectie was tevreden over dit punt. Op 1 juli ontvangen wij de inspectie weer.
Op deze datum zal het gaan om een compleet bezoek: lessen en dossiers worden bekeken, de
manier waarop we kinderen in beeld hebben en volgen krijgt aandacht en er worden gesprekken
gevoerd met mensen uit alle gelederen van de school.
Op basis van het vorige bezoek kijken we nu met vertrouwen vooruit. Wel blijven we scherp en
werken we keihard maar we hopen dat u ook ziet wat wij zien: groei. We zijn meer gericht op leren,
er is meer verbinding, het is rustiger, prettig leven in ons gebouw. En dat willen we ook graag laten
zien aan de inspecteur: Kom maar binnen!

Vreedzame school
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Binnenkort starten we met blok 5: “We dragen allemaal een steentje bij.”.
In dit blok gaat het erom dat we elkaar helpen. In de onderbouw worden
de kinderen nog meer medeverantwoordelijk gemaakt, we kijken naar het
verschil tussen bemoeien en helpen. De kinderen leren hoe je elkaar kunt helpen bij conflicten.
In de bovenbouw werken we naar mediation toe. U bent een belangrijke factor in deze
processen en kunt ze thuis versterken. Houdt u de Kletskaarten weer in de gaten?
Pimp de school
Wat is het toch mooi als er verbinding wordt gelegd. De leerlingenraad, de ouderraad,
leerkrachten en de MR hebben gesproken over de mogelijkheden op het gebied van het ‘pimpen’
van de school. De leerlingenraad is door de school gaan lopen en heeft gekeken waar en hoe we
onze ruimtes beter kunnen benutten, meer sfeervol kunnen maken en heeft suggesties gedaan ter
verbetering.. Deze inventarisatie is gedeeld. De werkgroep die de school gaat ‘pimpen’, met leden
uit team, OR en MR pakt de plannen op en zet ze voort.
Personeel
Beste ouders,
In de nieuwsbrief van maart bent u geïnformeerd over mijn vertrek. Inmiddels heb ik vrijdag 29
maart afscheid genomen.
Ik wil u allemaal heel erg bedanken voor het vertrouwen u in mij heeft gehad. Ik wens de Regenboog
alle goeds toe en voor in de toekomst een voldoende in het basisarrangement.
Tot ziens, Renata Mighout.
Romana start op 1 april (echt waar) weer in groep 6. Dit betekent ook dat we afscheid nemen van
Erik en Nancy. Romana gaat drie dagen werken. De andere dagen zal Wendela voor groep 6 staan. In
de weken tot de meivakantie zullen Romana en Wendela op de woensdagen dubbel op de groep
staan.
Sinds deze week neemt Natalie een aantal taken van Renata over. Dit doet zij op de donderdagen.
Willeke draait op de donderdagen de groep 7.
Schoolplein
Inmiddels is de eerste laag van de belijning op ons schoolplein zichtbaar! De schoolpleinwerkgroep is
flink aan de slag geweest met hulp van ouders. Hartstikke bedankt voor de inzet.
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. Ook deze dag kent
weer de nodige organisatie natuurlijk. Heeft u zin in een feestje, gezelligheid en
een meet en greet met de wethouder? Geeft u zich dan bij
de leerkracht op als hulpouder!
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Naast de aanpassingen voor de kinderen gaat er ook iets veranderen voor
u als ouders. Ons schoolplein wordt rookvrij. We lopen daarmee een
beetje vooruit op de nieuwe regelgeving die eraan zit te komen ten
aanzien van rookvrije schoolpleinen die in 2020 overal verplicht gaan
worden. Samen met de MR hebben we ervoor gekozen om deze stap
tegelijk te zetten met de opening van ons plein.
Kamp nieuwe stijl
Inmiddels is de brief per MijnSchoolinfo en op papier uw kant op gekomen:
We gaan op kamp! Voor de groepen 5, 6 en 7 is er een nieuwe vorm,
waarbij verbinding centraal staat, op kampterrein de Abbert. Groep 8 zal
naar Vlieland gaan. Het wordt voor iedereen een kamp om nooit te vergeten. Let u op de betaling?
En weet: als u betalingsproblemen voorziet, neem dan alstublieft contact op met de directie, dan
kijken we naar de mogelijkheden.

Project Plastic zwerfafval en Techniek
Er was eens een opa die voor zou lezen in groep 5…om bepaalde redenen
ging dit niet door en dat vond hij zo jammer dat hij met een ander plan
kwam. En wat voor plan..! Groep 5 en 6 hebben dankzij de opa van Fleur
een ontzettend goed georganiseerd, leerzaam en interactief project mogen
beleven met het plastic zwerfafval als onderwerp.
In de ochtend kwamen de kinderen alles te weten over eigenschappen van
het afval en hoe het te verwerken. In de middag gingen ze echt zelf
recyclen en hebben zij met een 3D printer mogen werken! Het
was een groot succes.

Judith en Natalie

Belangrijke data
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09 april
12 april

Koffie ochtend 08.30-09.30
BOS voorlezen peuters. U bent van harte welkom om meer
te horen over de kracht van voorlezen aan jonge kinderen.
Koningsspelen
Officiële opening van het schoolplein. Komt u ook? Onze
wethouder is ook van de partij.

15 april t/m
18 april

Centrale Eindtoets groep 8

15 april

MR-vergadering 19.00 uur

19 april

Leerlingen vrij Goede vrijdag
April/mei vakantie

22 april t/m
5 mei
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