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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

We zijn gestart!
Inhoud:
We zijn gestart.

Wat is het fijn om in de school rond te lopen en alle vrolijke
kinderstemmen weer te horen! Er wordt in de eerste week afgetast,
kennismakingsactiviteiten gedaan en ook al zeker hard gewerkt.

Ontwikkelingen op school.
Nieuwe Collega Gym
Bibliotheek

Kennismakingsgesprekken
Informatieavond
Social Schools Rechten
aanpassen:

We willen alle nieuwe gezinnen en leerlingen van de school van
harte welkom heten en wensen iedereen een mooie tijd op De
Regenboog.
Hierbij een klein gebedje over een mooie start:
Aan het begin van dit schooljaar danken we dat we hier mogen zijn.
Voor ons is er altijd een plekje op school en in de klas.
Er zijn vriendinnen en vrienden om samen mee te spelen. Er zijn
juffen en meesters die ons dingen willen leren. En er zijn boeken en
materialen, meer dan genoeg.
We denken ook aan de kinderen die graag naar school zouden
gaan, maar die dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of
omdat ze in landen leven waar oorlog is.
Wij zullen ons best doen om andere kinderen een plekje te gunnen
wij proberen om elkaar te helpen.
Wilt u bij ons zijn?

Nieuwjaarsreceptie!
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Ontwikkelingen op school!
De Regenboog is volop in ontwikkeling. Elk jaar maken we plannen
waar we ons op gaan richten en welke doelen we centraal stellen.
Voor ons zijn dat een aantal grote pijlers en wat kleinere doelen. Zo
zijn we met de onderbouw bezig met het spelend en ontdekkend
leren. Hoe maken we de klas zo uitdagend mogelijk dat de leerlingen
spelenderwijs leren? Met hogere groepen verdiepen we ons in
Leskracht, hoe zetten we ons wereld oriënterend onderwijs stevig
neer. Proberen we de nieuwe methode technisch- en begrijpend
lezen nog beter onder de knie te krijgen en verstevigen we onze
instructievaardigheden middels een externe scholing. De doelen
voor het komende jaar hebben wij op een poster weergegeven. U
kunt de poster in de bijlage vinden mocht u hierover meer willen
lezen.
Studiedagen:
Wanneer de leerlingen vrij zijn op een zogeheten studiedag verdiepen wij ons als
team in bijvoorbeeld een van bovenstaande onderwerpen en proberen we te leren
van en met elkaar.
Naast vakspecifiek spreken we met elkaar ook over school overstijgende thema’s
zoals onze identiteit. We zijn van oorsprong een protestant-christelijke school. Maar
hoe zie je dat terug in ons onderwijs en dagelijks handelen. We hebben een
verscheidenheid aan teamleden, gezinnen met verschillende achtergronden en
vormen een veelzijdige gemeenschap. Hoe willen wij als school hier ons
levensbeschouwelijk onderwijs op richten? Wat stralen we uit en hoe
ziet dat er uit? Op donderdag 13 augustus kwam Gerard van Midden
ons hierbij begeleiden. Onder zijn leiding hebben we met elkaar
hierover afspraken gemaakt en die worden momenteel vormgegeven in
een identiteitspaspoort.
Nieuwe collega Gymnastiek:
Vlak voor de vakantie werd duidelijk dat Dick Brink de eerder aangekondigde
nieuwe gymdocent helaas niet bij ons ging starten. Gelukkig is het gelukt om een
waardige vervanger te vinden. Britt Kater zal al onze gymlessen verzorgen.
Hieronder stelt zij zich graag aan u voor:
Beste allemaal ik ben Britt Kater, de nieuwe gymjuf van groep
1 tot en met 8.
Ik ben net afgestudeerd aan de Alo Amsterdam en ben 21
jaar oud. Mijn eigen sport is voetbal en dit doe ik al 14 jaar.
Naast het sporten en lesgeven houd ik heel erg van reizen. Ik
heb heel veel zin in het aankomende schooljaar en ik hoop
mijn enthousiasme, passie en kennis over te dragen aan de
kinderen.
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Bibliotheek
Onze bibliotheek was vorige jaar helaas een hele tijd gesloten.
Vanaf het nieuwe schooljaar mogen vaste vrijwilligers weer op
school komen. Zo kunnen we de bibliotheek gelukkig openen.
Natuurlijk met de nodige maatregelingen en inachtneming van de
RIVM regels.
Wij zijn nog op zoek naar ouders/ grootouders/ buren of andere
vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen. Komende maandag
24 augustus om 8.45u komen we voor het eerst weer bij elkaar en
gaan we kijken hoe en wanneer we de bieb weer kunnen openen.
Mocht u iets willen betekenen voor de school en het leuk vinden om
hierbij te helpen of kent u iemand? Dan bent u van harte welkom om hierbij aan te
schuiven. Wilt u zich dan wel van te voren even aanmelden?:
dir.regenboog@prisma-almere.nl
Kennismakingsgesprek:
Aan het begin van het jaar voeren we kennismakingsgesprekken. Een moment van
kennismaking met elkaar en de verwachtingen voor het schooljaar uit te spreken. Dit
vindt plaats wanneer uw kind een nieuwe leerkracht heeft. Bij veel groepen is de
leerkracht meegegaan naar het volgende leerjaar en is een directe kennismaking
niet nodig. Wel kan er altijd een gesprek vanuit de school of u worden aangevraagd.
We hebben hiervoor geen vast moment. De leerkracht(en) geven aan op welke
manier u zich hiervoor kunt inschrijven en op welk moment de gesprekken
plaatsvinden. Dit gesprek kan live in de klas worden gevoerd, maar mag ook
middels videobellen plaatsvinden.
Informatieavond
Dit jaar doen wij geen fysieke informatieavond. De maatregelingen
staan nog niet toe dat wij met zoveel mensen tegelijk in een gebouw
zijn. U zult over 2 weken een filmpje ontvangen die door de
leerkrachten samen met de kinderen is gemaakt. Hierin leggen zij uit
wat komend jaar in de betreffende jaargroep te wachten staat en wat er
nieuw is. Eigenlijk het normale verhaal maar dan nu digitaal in
samenwerking met de leerlingen. Omdat de informatie voor de groepen
3 en 7/8 zo specifiek is zullen deze leerkrachten een online moment
hebben om u rechtstreeks van informatie te voorzien. De betreffende ouders
ontvangen hiervoor van de leerkracht(en) via Social Schools een uitnodiging.
Ouders in de school
Ouders mogen helaas alleen op uitnodiging van een leerkracht de school betreden.
Alle leerkrachten lopen aan het einde van de dag mee naar buiten. Dus heeft u een
vraag of wilt u een gesprekje, spreek dan de leerkracht even aan.
Zo houden we het overzichtelijk en veilig.
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Fietsen:
Steeds meer kinderen komen op de fiets dat is heel fijn.
Als we allemaal proberen ze zo goed mogelijk bij of in de
rekken te plaatsen moet het allemaal netjes passen. Aan
ouders de vraag die op de fiets komen, wilt u uw fiets als u
hem even neerzet op het grote plein plaatsen? Dus aan de
kant van het voetbalveld? En niet tussen de kinderfietsen?
Dan blijft er voldoende plek over voor de kinderen.

Social Schools
Wij willen jullie vragen om de privacy rechten van uw kind(eren) weer in te vullen of
te controleren via Social Schools. Tevens kunt u uw kind(eren) ook ziekmelden via
de app.
Hierbij nog even hoe dat moet;
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