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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Woensdag 26 t/m vrijdag
28 september
Schoolkamp groep 7 in
Woudenberg
28 september
Klassenmail
In de week van 1 oktober
Kinderpostzegelactie voor
de groepen 7
Woensdag 3 oktober t/m
vrijdag 5 oktober
Kamp groep 8 in
Amerongen
Vrijdag 5 oktober
Dag van de leraar
Én Nieuwsbrief 3

Talenten kleuren kinderen

Beste ouders,
De eerste 3 weken van het schooljaar zijn omgevlogen. De kinderen
zijn al aan hun juf (fen) en meesters gewend. Het is gezellig in de
groepen. Iedereen heeft zijn plekje gevonden. De kinderen hebben
in iedere groep met elkaar de missie van de groep gemaakt.
Dat is een gezamenlijke slogan. Waar gaan we voor dit jaar met
elkaar? Tevens hebben ze met elkaar de regels voor hun groep
gemaakt. Wanneer is het fijn en veilig in onze groep? Welke regels
horen daar dan bij zodat iedereen zich fijn en veilig voelt? Hier over
sparren met de kinderen van je klas zorgt voor verbinding. De
leerkrachten zijn erg blij met meester Billy en juf Dewi. Zij
ondersteunen de leerkrachten en werken met kleine groepjes
leerlingen. Fijn dat we de SLOB gelden op deze manier hebben
ingezet.
De infoavonden deze week zijn in het algemeen goed bezocht. We
vinden het fijn dat veel ouders zich hebben laten informeren wat er
in het komende schooljaar staat te gebeuren. Dit scheelt veel
vragen gedurende het schooljaar.
Schoolkampen groep 7 en 8
De komende week gaan de groepen 7 op kamp naar Woudenberg.
De leerkrachten van de groepen 7 gaan allemaal mee en op
donderdag en vrijdag is ook onze gymdocent meester Remy op het
kamp aanwezig voor de sportieve invulling. Ook gaan er een aantal
enthousiaste ouders mee.
De groepen 8 gaan van woensdag 3 oktober t/m 5 oktober op kamp
naar Amerongen. We wensen alle kinderen veel lol met elkaar, met
de begeleidende ouders en met de leerkrachten.
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Vertrek meester Marcel.
Afgelopen vrijdag heb ik
het vertrek aangekondigd
van meester Marcel. Na 9
jaar op de Regenboog
gewerkt te hebben, gaat hij
een nieuwe uitdaging aan.
Het afscheid is op maandag
29 oktober van 14.00 tot
15.00. U kunt hem dan
onder het genot van een
kopje koffie even de hand
schudden.

Inschrijven.
Het nieuws dat we in de
kleutergroepen geen plek
meer hebben voor dit
schooljaar gaat snel rond.
In de andere groepen vanaf
groep 3 zijn nog wel een
paar plekjes vrij voor bijv.
verhuiskinderen. We
hebben een terughoudend
aannamebeleid want we
willen niet verder
doorgroeien.
Heeft u kinderen die in
2020, 4 jaar worden en zijn
deze toekomstige
leerlingen nog niet bij ons
bekend, haalt u snel bij de
directie een
inschrijfformulier op.
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Op tijd naar school.
De deuren van de school gaan iedere dag op
beide locaties om kwart over acht open. We
constateren als team dat ouders, met name op
Klipgriend 3, nogal eens te laat binnenkomen.
De andere leerlingen en de leerkracht willen
heel graag op tijd beginnen met de les.
Let op: herhaaldelijk te laat komen is ook
schoolverzuim en moet bij de leerplicht
worden gemeld.
Behalve dat het steeds naar binnen schuiven
van een kind onrust veroorzaakt in de groep,
willen wij de leertijd ook zo optimaal mogelijk
gebruiken. Helpt u ons mee om dit doel voor al
onze leerlingen te bereiken?

Muziekimpuls.
De komende 3 jaar gaan we het
muziekonderwijs op de Regenboog een nieuwe
impuls geven. We gaan mee doen aan
Muziekimpuls. Dit is een door de overheid
gesubsidieerd project om op de scholen het
muziekonderwijs meer inhoud te geven. Hoe
leuk is het niet om samen met de kinderen te
zingen en te musiceren. Ze leren ook
verschillende muziekstromen kennen en te
herkennen. Een verrijking voor het leven.
Onder leiding van Rene Weder van Cultuur
Collage gaan we op onze muziekreis.
Rond de herfstvakantie organiseren we voor alle
kinderen en hun ouders een muzikale aftrap.
Dit wordt verzorgd door Fort van de
Verbeelding. Wilt u al een voorproefje, kijk dan
op www.fortvandeverbeelding.nl
Voor de groepen 7 wordt het helemaal speciaal.
Zij gaan een aantal weken lessen volgen waarin
ze een instrument leren te bespelen. Daarna
gaan ze samen spelen en vormen het
Regenboog leerorkest. Ze krijgen allemaal een
instrument mee naar huis om te oefenen en
volgen wekelijks de lessen op school. Aan het
eind van het project verzorgen zij een optreden
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voor de ouders. In de
bijlage vindt u hier meer
informatie over.

Opleidingsschool
Door juf Danielle
Sinds dit jaar zijn wij
officieel ‘Opleidingsschool’
geworden. Wij vinden het
ontzettend fijn om kennis
en manier van werken te
delen met elkaar – en wij
hebben als school veel te
delen! We ontvangen vanaf
deze week enthousiaste
mensen vanaf Windesheim
Pabo Almere - als
Regenboog krijgen wij de
deeltijders. Dit zijn vaak
studenten die al een baan
en/of gezin hebben, maar
nu hun passie hebben
gevonden in het onderwijs.
Tot januari zullen er 6
collega’s extra in de school
aanwezig zijn. Als er
iemand bij uw kind in de
klas stage komt lopen zal
hij /zij zich via de
klassenmail ook even aan u
voorstellen.
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Lezen gaat voor en door
Al jaren hebben wij voor de groepen 4 en 5 het
traject Lezen gaat Voor en Door.
Dit traject is bedoeld voor die leerlingen die in
groep 4 of 5 uitvallen op technisch lezen. Als uw
kind daarvoor in aanmerking komt, hoort u dat
van de leerkracht. De kinderen die aan dit
traject deelnemen, krijgen 3 maal per week
gedurende 20 minuten extra leesbegeleiding.
Deze begeleiding wordt gegeven door ouders,
opa’s en oma’s die veel van lezen houden en de
kinderen een stukje verder willen helpen. Het is
een vaste groep van begeleiders die dit al jaren
doen. Fantastisch! Ze hebben al veel kinderen
de liefde voor het lezen bijgebracht en daar
komt natuurlijk ook altijd een stukje
persoonlijke aandacht bij en wie wil dat nou
niet.

Bijles op school
JAde biedt, in samenwerking met school, de
mogelijkheid voor uw kind tot het volgen van
bijles voor rekenen en begrijpend lezen. De
bijles sluit aan bij de door de school
gehanteerde didactiek en leerstrategieën en
gebeurt in samenspraak met u en de school.
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In totaal zijn er drie
periodes gedurende het
jaar waar u uw kind voor
aan kunt melden.
Begrijpend lezen wordt
voornamelijk in periode 1
gegeven; dit vanwege de
Cito Begrijpend leestoets in
januari. Maar is bij
voldoende aanmelding ook
in periode 2 en 3 mogelijk.
Periode 1: start maandag 1
oktober 2018
Periode 2: start o.v.
maandag 14 januari 2019
Periode 3: start o.v.
maandag 15 april 2019
Naast bijles is er ook
mogelijkheid tot het volgen
van individuele
begeleiding. De begeleiding
zal dan op maat gemaakt
worden samen met u en de
leerkracht.
Waar?
In de middenruimte van
het hoofdgebouw van
basisschool De Regenboog.
Wanneer?
Maandagmiddag van 15.30
tot 17.10 uur (meerdere
groepen na elkaar
gegeven).
De individuele begeleiding
wordt samen met u
gepland.
Wie?
Voor kinderen vanaf
halverwege groep 3.
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We proberen zoveel mogelijk kinderen in
dezelfde leeftijdscategorie en met problemen
op hetzelfde vakgebied bij elkaar in een groepje
te plaatsen.
De bijles wordt gegeven door Inger Meeuwisse
een zeer ervaren intern begeleider en
leerkracht.
Werkwijze?
De bijles zal een periode bestrijken van 12
weken.
week 1 t/m 10: bijles
week 11: toets
week12: evaluatiegesprek
Kosten?
Het aantal kinderen voor een groepje is
minimaal 5 tot 6. U betaalt € 13,- per week voor
50 minuten bijles en een eenmalige bijdrage van
€ 10,- voor materiaalkosten.
Interesse?
U kunt contact met ons opnemen per mail:
anja@bureau-jade.nl. Vermeld daarbij graag de
naam van uw kind, de groep en welk vak uw
kind wilt volgen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.bureau-jade.nl.
Jantien Steensma en Drs. Anja Bruinshorst

Meld u aan om

commentaar te geven op dit art u aan
om deze

We wensen u een fijn weekend toe!
Team IKC de Regenboog
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