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De bieb staat vol met tijdmachines
In de vorm van een boek
Stap maar in, begin te lezen
en je bent voorlopig zoek
(Koos Meinderts)
Nieuwtjes
•
•

•

•

U is vast niet ontgaan dat we eindelijk weer het basisarrangement hebben. Naast de
voldoende hebben we ook mooie tips en feedback gekregen. Mocht u geïnteresseerd zijn,
sluit dan (digitaal) aan bij de koffieochtend deze maand.
De Kinderboekenweek met als thema “En toen...” is begonnen!

De eerste Leerlingarena heeft plaatsgevonden! Een groep van 8-10 leerlingen gaat in
gesprek met een teamlid. Wij vroegen ze alles, deze keer over ons rekenonderwijs: Waar zijn
jullie tevreden over, wat kan beter? Welke tips hebben jullie voor ons? We namen het
gesprek op en de leraren kijken dit terug. Ook zaten er leraren omheen, ze mochten alleen
luisteren. Zo maken we samen ons onderwijs nog beter maar ook willen we laten zien dat
het ok is als je positief kritisch bent, dat we je serieus nemen en naar je luisteren.
Inmiddels weet bijna iedereen het: Romana is weer zwanger! Ze is in maart uitgerekend. Het
verklaart ook waarom ze elke keer etend te zien was. Gefeliciteerd Romana, Kevin en
Milena.
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Het 5-gelijke-dagenrooster
74% van de ouders heeft gestemd. 70% was nodig.
Van deze mensen heeft 98,5 dus...99% voor het 5-gelijke-dagenrooster gestemd.
Dit betekent dat we dit rooster zullen blijven hanteren, dat besluit is nu definitief.
Het is wel zo dat we in de gaten moeten houden of iedere leerling aan het eind van groep 8 wel
voldoende uren heeft gedraaid. Het ziet ernaar uit dat dit vrij makkelijk haalbaar is. Het kan zijn dat
een jaar iets minder studiedagen zal hebben. Dit soort beslissingen leggen we voor aan de MR. Ik zal
u informeren en meenemen als het aan de orde is.

IPC
Wat zijn de units van IPC toch een heerlijke belevenis. Computers en
robots, uitvindingen en machines en speelgoed waren de aftrappers. De
nieuwe leerkrachten konden er even inkomen en dat hebben we
geweten! Onze totale voorraad oude computers is ontleed. Daarnaast
was er bijvoorbeeld ook les in programmeren, hoe cool is dat?! Deze
units sluiten we voor de vakantie af, helaas niet met ouders erbij maar
wie weet, vinden we ook daar wat op. Na de vakantie gaan we weer aan
de slag, nu met de volgende units:
• Onderbouw: We zijn wat we eten.
• Middenbouw: Wat eten we vandaag?
• Bovenbouw: Hoe wordt het nieuws gemaakt?
Kunt u een steentje bijdragen, heeft u een goede connectie, mooi materiaal of een bij de unit
passend idee? Laat het de leerkracht weten!

Nieuw gebouw
Wauw wauw wauw, wat hebben we veel input opgehaald tijdens de ouderavond! Deze hebben we
verwerkt en naast alle ideeën van de leerkrachten gelegd. Zo fijn om zoveel overlap te zien: Groene
omgeving, uitdagend mooi speelplein, lichte, open sfeer, een hal en podium voor kunst en cultuur,
flexibiliteit, ruimte voor creativiteit, grote lokalen, ruimte voor onderzoek...Wat er uiteindelijk
mogelijk is zal niet geheel aan ons zijn maar wij hebben als school zo meteen wel helder waar we
voor gaan. We vragen het ook nog aan de kinderen voor we een architect kiezen.

2

Nieuwsbrief oktober
2020

Ook ben ik om tafel geweest met de bestuurders van Stichting SchOOL en het SCPO, met huisvesting
en met Silke, de directeur van de Wingerd. Wij hebben regelmatig contact, ook zeker over het
gebouw. Een visie voor het gehele gebouw, waarbinnen beide scholen ook gewoon zichzelf kunnen
zijn. Hoe behouden we dat mooie uitzicht? Hoe hoog gaan we? Op welke manier willen we
samenwerken met de opvang? We hebben een oriënterend gesprek gevoerd met zijn allen. Er zal
eerst nog wat overleg volgen, daarna starten we de architectenselectie. Ik houd u op de hoogte!
Personeel
Ja ja, corona. Het leek onvermijdelijk maar als het dan toch voor de deur staat is het schrikken.
Meteen schakelen, goede hulp gehad van het bestuur, op zondag meteen ook even samen geweest
(online) met ons team. Ik hoop dat u voldoende bent geïnformeerd. Ik merk wel dat u mij via mail
weet te vinden met uw vragen, dat is belangrijk en fijn, ik houd graag persoonlijk contact. We doen
ons best, er is weinig inval beschikbaar, we proberen de last te verdelen als dat kan. Wij gaan na
school weer z.s.m. het gebouw uit, we registreren bezoekers, houden onderling afstand en de
mondkapjes komen er vast aan, we gaan het weer zien!

Fenna is zo af en toe even lekker bij ons. Ze doet het rustig aan en dat kan ook even niet anders. Als
er nieuws is leest u het.
Linda is inmiddels met verlof en Esther en Chantal staan er elke dag voor groep 5. Top!

OR/MR
In de OR wordt er gekeken naar de komende feestdagen: Wat kan, hoe gaan we dat doen? De OR
haalt ook informatie op bij de leerlingenraad. De laatste keer sloot Nadine daar aan. Er zijn 3 nieuwe
leden gekozen door u. Soraya, Nancy en Samantha, welkom en gefeliciteerd! De andere deelnemers:
ontzettend bedankt dat ook jullie je steentje bij willen dragen.
Ria heeft ons verlaten en er viel dus een plek open in de personeelsgeleding van de MR. Martijn van
groep 8 gaf aan dat hij wel zitting wilde nemen en heeft het mandaat van ons. Corina vervangt de
komende tijd Linda en Marleen zit er gewoon nog lekker bij.
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De eerste termijn van MR-voorzitter Douwe is verstreken. Hij zal zich opnieuw verkiesbaar stellen.
Zou u ook graag zitting willen nemen in de MR? Denk dan alvast goed na over een pitch, binnenkort
start de verkiezing voor de oudergeleding van de MR. U wordt geïnformeerd via MijnSchoolinfo.
Leerlingenraad
Binnen ons team werken we met bordsessies: Een thema, een check-in (‘hoe gaat het nu met jou?’),
doelen stellen, acties bedenken en een planning maken. Zo gaan we het ook doen in de
leerlingenraad, dan blijft alles lekker goed lopen. De afgelopen keer zijn de kinderen nog bezig
geweest voor de feesten. Zij bedachten alternatieven in verband met corona: Wat kan WEL? Mooie
denkers zijn het.
Onderwijs in coronatijd
Keuzes, keuzes. De eerste weken hebben wij ervoor gekozen focus te leggen op de start van het
schooljaar, ook kwam de inspectie natuurlijk langs. Onderwijs voorbereiden op weer nieuwe
coronaperikelen staat zelfs in het jaarplan. We zijn echter wat later dan we zelf zouden willen
begonnen met het optuigen. We zijn wel begonnen inmiddels! We pakken het nu anders en meer
uniform aan Alle kinderen gaan werken via hun MOO-inlog. Op hun eigen site kunnen ze dan bij
Google classroom. Classroom en Google Meet gaan wij hanteren. Dit doen we wanneer een
leerkracht thuis is in verband met wachten op een test of in quarantaine is en we geen vervanging
kunnen regelen. Vanaf dag 2 geen school staat er oefenwerk klaar. Na dag 4 geen school treedt onze
kwaliteitskaart in werking en gaan we bijvoorbeeld elke dag online meeten, zolang de leerkracht zich
niet te ziek voelt.
Het zal nu ook wat makkelijker worden voor kinderen die even thuis zijn om huiswerk klaar te zetten
en te maken.
Dit is wel voor een groot deel van het team weer nieuw en ook wij moeten oefenen. Dat zijn we ook
aan het doen. Thuis nodig:
• De inlog van MOO voor uw kind. (Heeft u nog of komt uw kant op).
• Een computer of laptop en Wifi. Komt u in de problemen als het speelt, neem contact op
met de leerkracht.

Wij wensen u en uw kind(eren) weer een mooie maand op onze fijne school!

Team Regenboog
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Belangrijke data
29 september

7 oktober

19.30u
OR-vergadering via Zoom
Opening Kinderboekenweek. Thema: En toen... (over
geschiedenis) Iedere groep krijgt een leescadeau.
14.15u Leerlingarena: Rekenen. Een groep leerlingen denkt
mee.
12.30u: Mediatorentraining 1
Leesmarathon.
De kinderen mogen iets meenemen om lekker op te
“chillen” tijdens het lezen in de klas. Een heel goed boek (of
2) is dus ook handig!
12.30u: Mediatorentraining 2

8 oktober

Afsluiting IPC unit 1

12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

19 oktober

Studiedag over Focus PO en rekenen, alle kinderen vrij!

27 oktober

8.30u Leerlingenraad

28 oktober

8.45u Koffieochtend. Buiten als het mooi weer is, per
Teams bij rotweer. Kunt u laten weten of u aansluit?
Directie.regenboog@stichtingschool.nl

30 september

1 oktober
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