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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Maandag 27 november
Start Tutorperiode 2
Woensdag 29 november
Pietenochtend groep 1 t/m 2
Donderdag 30 november
Pietenochtend groep 3 en 4
Vrijdag 1 december
Klassenmail
Dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest
Woensdag 6 december
School in kerstsferen
omtoveren. Komt u ook
helpen?
Vrijdag 8 december
Nieuwsbrief

Talenten kleuren kinderen

Beste ouders,
We gaan een hele leuke tijd tegemoet met Sinterklaas en Kerst.
Een periode van genieten voor de kinderen en de leerkrachten.
De spanning neemt toe nu de Sint in het land is.
De hulppieten hebben de gebouwen versierd met Sinterklaassurprises.
We zijn dankbaar dat er zoveel hulppieten zijn komen helpen.
De rommelpieten hebben er net als vorig jaar weer een rommeltje van
gemaakt. Vol verbazing en met open monden keken de kinderen hun
ogen uit toen de deuren van de lokalen open gingen.
Op 6 december gaan verschillende hulpouders de school in de Kerstsfeer
omtoveren. Mogen we ook op uw hulp rekenen? Graag aanmelden bij
milainederoos@gmail.com of kom op 6 december gewoon om half negen
even binnenlopen op Klipgriend 1. Vele handen maken licht werk!
Pietenochtend
De groepen 1 en 2 hebben op woensdag 29 november een
pietenochtend. Voor de groepen 3 en 4 is dat op donderdag 30
november. De kinderen gaan o.a. knutselen, pietengym doen en
pepernoten bakken. Wat een feest!

Sinterklaasfeest op IKC de Regenboog
Op 5 december zal Sinterklaas de Regenboog bezoeken.
De kinderen gaan al vrij snel nadat de school gestart is naar buiten om de
Sint en de pieten te ontvangen. Wij hopen dat u als ouders ook aanwezig
kunt zijn bij deze intocht. Sinterklaas zal uiteraard ook de tijd nemen om
buiten de kleintjes, die nog niet op de Regenboog zitten, te begroeten.
Alle groepen worden bezocht door Sinterklaas en/of door de pieten.
Sinterklaas krijgt het druk want er moeten 15 onderwijsgroepen, 1 1
kinderdagopvanggroep en 1 peuterspeelzaalgroep worden bezocht.
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Professionele
Leergemeenschappen binnen
de Regenboog
Binnen onze organisatie
werken we met
leergemeenschappen.
We hebben de
leergemeenschappen een
paar jaar geleden ingesteld
om de collega’s enerzijds
zeggenschap, inbreng en
verantwoordelijkheid te
geven over het werk in de
groepen ( over het primaire
proces) en anderzijds om
eigen lespraktijken via
zelfonderzoek blijvend tegen
het licht te houden en te
verbeteren.
Binnen de Regenboog zijn 4
leergemeenschappen.
De leergemeenschap
Pedagogisch tact; Deze PLG
houdt zich bezig met gedrag
in de school, met de
kanjertraining en met de
sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
De leergemeenschap
Persoonsvorming houdt zich
bezig met Human Dynamics,
met de ontwikkeling van de
kind portfolio’s. In de
portfolio map heeft daar al
veel van kunnen zien.
Daarnaast houdt deze
leergemeenschap zich bezig
met het cultuuronderwijs en
de Christelijke identiteit.
Ook zoomt deze PLG in op het
werken met datamuren in de
groepen waarin de
groepsdoelen zichtbaar
worden gemaakt en worden
gevolgd.
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Er is ook een Leergemeenschap Rekenen en
Begrijpend lezen. De laatste 2 leergemeenschappen
doen onderzoek naar de leeropbrengsten.
Zij gebruiken data om deze vakgebieden te
analyseren. Zij doen onderzoek naar deelgebieden
die verbeterd kunnen worden en stellen daar een
plan voor op.
Iedere leerkracht neemt deel aan een PLG op basis
van voorkeur en expertise. De scholing van de
leerkrachten wordt daar ook op afgestemd.
De leerkrachten stellen met elkaar doelen ter
verbetering op voor 1 jaar.
De PLG’s informeren elkaar en organiseren het leren
met elkaar op PLG vergadermomenten en op
studiedagen.
Kortom: “Wij staan voor Continu verbeteren.”

Staking op dinsdag 12 december ja of nee?
Op dit moment is het nog niet bekend of de staking
doorgaat op 12 december. Minister Arie Slob gaat
rond Sinterklaas nog met de bonden in gesprek en
met PO in actie. Wij hebben ondanks de
onduidelijkheid tot nu toe, de opdracht van het
bestuur gekregen om toch alvast de actiebereidheid
onder het personeel te peilen. Daar zijn we nu druk
mee bezig. Uiteraard houden we u op de hoogte en
informeren we u direct als er duidelijkheid is over al
dan niet een stakingsdag op 12 december.
Stopverbod negeren
Helaas zijn er nog steeds ouders die ondanks het
stopverbod toch stoppen voor de school om hun
kind uit de auto te laten stappen. Dit leidt tot zeer
gevaarlijk situaties en bijna ongelukken. De MR is
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met de directie
overeengekomen dat de
ouders die dit doen een
waarschuwingsbrief krijgen.
Wij willen niet wachten tot
het te laat is! Spreekt u ook
als ouders ook elkaar aan.
Wij zijn samen
verantwoordelijk voor de
veiligheid van alle kinderen
van de Regenboog. Het is
belangrijk dat iedereen
hieraan zijn steentje bijdraagt.
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Rekenen oefensites
Wilt u met uw kind thuis wat extra oefenen met
rekenen dan kunt u gebruik maken van de sites die
vermeld worden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Daarnaast willen we u wijzen op de website
www.thuisinonderwijs.nl , een wegwijs voor ouders.

Lezen speerpunt van de school.
Taal- en leesontwikkeling is een speerpunt binnen de
school. We hebben om die reden een bieb in de
school. We doen graag aan boekpromotie.
Lezen is voorwaardelijk voor al het leren en zorgt
voor een ruime blik op de wereld.
Dus cadeautip: Geef uw kind een boek!

SINTERKLAASGEDICHT BOEK
Parkeren
Van buurtbewoners en
ouders van de school
bereiken ons de laatste tijd
opnieuw berichten dat er
veelal dubbel geparkeerd
wordt, wat tot onveilige
situaties leidt. Wilt u als u met
de auto komt in de vakken
parkeren?
En ondanks dat het weer
slechter wordt, willen we u
toch vragen om zoveel
mogelijk met de fiets naar
school te komen. Laten we
zorgen dat onze kinderen
veilig naar school kunnen.
Bedankt alvast!

Uren kun je verdwalen
Op de bank of in je bed
Met de allermooiste boeken
Beleef jij literaire pret
Ook de Sint houdt van lezen
In zijn grote, rode boek
Hij las daarin jouw wensen
En ging meteen op zoek
Hij koos speciaal voor jou,
Uit zijn Spaanse boekenkast,
Dit fraaie exemplaar
Ik hoop dat 't je blij verrast!

Goed weekend,
Team IKC de Regenboog
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