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Oud Papier

BIJBELVERHALEN
HOE KUN JE DAT NOU DOEN?

Schoolfotograaf: Klassenfoto’s
Herfstwandeling

Herfstvakantie

Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de
Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe
konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen
tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes
opnieuw zijn tien woorden van leven.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 16 oktober komt de schoolfotograaf om alle groepen op de foto te zetten. Dit schooljaar worden
er alleen groepsfoto’s gemaakt. (Dus geen portretfoto’s en foto’s met broertjes en zusjes. Die worden
eenmaal per twee jaar gemaakt)
KERST
In tegenstelling tot wat op de activiteitenkalender vermeld staat, hebben we dit schooljaar twee
kerstvieringen. Op woensdag 19 december is de kerstviering voor de groepen 1 t/m 4. Op donderdag 20
december is de kerstviering voor de groepen 5 t/m 8. Beide vieringen zullen ’s avonds in de Gereformeerde
kerk gehouden worden en de ouders van de kinderen zijn hierbij uitgenodigd. Verdere informatie krijgt u
over een tijdje, maar zo kunt u deze data alvast noteren in uw agenda.
25 JAAR REGENBOOG!!!
Is het u al opgevallen? Ons nieuwe logo?? Daarin is naast onze naam te lezen: 25 jaar, met uitroeptekens!
Want op 3 september bestond onze school 25 jaar. Dat willen we graag vieren! En dan niet niet op één
dag, maar een jaar lang!! Komende dinsdag, 16 oktober zal om 08.30 de aftrap zijn. Dan zullen op
feestelijke wijze 25 koffertjes gepresenteerd worden, die elk een verrassing in petto hebben voor de hele
school!

Dat kan iets lekkers zijn, een leuke kleine activiteit of zelfs een hele grote!! Door het hele jaar heen gaan
we de koffertjes openen! Eén ding is zeker: ons jubileum gaat niet ongemerkt voorbij!!
Alle ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om a.s. dinsdag aanwezig te zijn bij de
presentatie van de 25 koffertjes en de opening van de eerste!! Om half 9, aan de onderbouwkant van de
school. Komt dat zien!!!!

HERFSTWANDELING
Woensdag (17 oktober) is de herfstwandeling. De ouderraad heeft
zoals elk jaar weer een leuke ontdekkingstocht door het bos
georganiseerd. De kinderen hoeven deze ochtend geen fruit en
drinken mee, hiervoor wordt gezorgd. Wilt u uw kinderen wel goede
schoenen aandoen? We hopen op een gezellige en leerzame dag met mooi weer.
Overblijfouders gezocht
Op dit moment zijn er te weinig ouders die willen helpen met overblijven tussen de middag of in kunnen
vallen. Welke ouder wil dit doen? Er staat een financiële vergoeding tegenover. Aanmelden kan bij Diana
Keuning. (dianajune6@gmail.com )
Doelen voor 2018-2019
Elk schooljaar maken we een schooljaarplan. In dit schoolplan staan de doelen die we met elkaar hebben
gesteld voor dit schooljaar. Tijdens de informatieavond bent u op de hoogte gesteld van de doelen. In deze
weekinfo willen we de doelen nogmaals onder de aandacht brengen.
Het betrekken van kinderen bij doelen:
Leerlingen vanaf groep 5 gaan mee met oudergesprekken.
Digitale verwerking:
Vanaf groep 5 willen we de leerlingen de verwerking op chromebooks laten doen in de plaats van in
schriften en werkboeken. We willen de chromebooks bewust inzetten, maar ook bewust wegleggen!
Werkdrukverlichting:
Voor het schooljaar 2018 2019 hebben we extra geld gekregen voor vermindering werkdruk leerkrachten.
Het team van CBS de Regenboog heeft gekozen om:
 Een leerkracht een dag in de week vrij te stellen zodat deze een aanbod kan bieden aan leerlingen die
meer aan kunnen. (Zodat dit tijd bespaart voor de groepsleerkracht)
 Een onderwijsassistent te benoemen die leerlingen met meer zorgbehoefte extra ondersteuning kan
bieden.
Muziek:
In 2017-2018 Heeft het team trainingen gehad en ondersteuning gekregen in de klassen. In 2018-2019 zal
dit worden voortgezet.
Taal:
Op school hebben we een taalbeleidsplan waarin doelstellingen staan voor de periode van vier jaar. Dit
schooljaar willen we dat kinderen meer communiceren en presenteren bij wereldoriëntatie
Druk op toetsen:
Veel leerlingen vinden toetsen erg spannend. Dat vinden we jammer. Kinderen ervaren minder druk op de
toetsen

Acties n.a.v. analyse toetsen:
In de praktijk doet niet elke leerkracht hetzelfde na een toets. De een maakt werkbladen, een ander geeft
extra uitleg en de ander gaat gewoon verder met de volgende les. We willen dit bespreken en afspraken
maken over de acties de we uit moeten zetten na analyse van de toetsten.
KINDERBOEKENWEEK

Van de kleuters
Op de activiteitenkalender staat vermeld dat er dit schooljaar ook weer een creaochtend is voor Sint
Maarten. Deze ochtend hebben we één week verplaatst in verband met de lessenserie van het Land van
Scala over de boerderij. Op donderdag 8 november gaan we een lampion maken.
Deze week hoorden we hoe het volk Israël de 10 leefregels kreeg. We hebben hierbij ook ‘De 10
woordenrap’ geluisterd. Dit lied is te beluisteren via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc
Groep 1
We werken over de herfst maar het lijkt qua temperatuur nog wel zomer. Heerlijk! Toch vallen er al
blaadjes en eikels en kastanjes en… nog veel meer. We bekijken en vergelijken en verkopen en koken met
al die herfstspullen. Erg leuk! Leuke speeltip voor thuis: bladeren op een hoop vegen en erin springen of de
bladeren omhoog gooien. We leren kleuren benoemen, tellen 1-10 en de lichaamsdelen aanwijzen.
Maandag gaan we weer boeken ruilen. Ik heb nog niet voor ieder kind een linnen tas, maar die worden

besteld. Geeft u de (linnen) tas met boek wel weer mee naar school maandag? Anders mag uw kind geen
boek uit de bibliotheek meenemen.
Groep 2
Onze klas staat helemaal in het teken van de herfst. We kennen al een paar liedjes, hebben een
paddenstoel van klei gemaakt met verschillende onderdelen. Ook weten we hoeveel poten een spin heeft.
Volgende week werken we verder over de herfst en staat de herfstwandeling ook gepland. Denkt u
woensdagochtend aan goede schoenen / laarzen? En bij koud weer is warme kleding aan te raden. De
kinderen hoeven geen fruittas mee te nemen.
In de lettermuur zitten nog de letter ‘h’ en ‘p’.
Groep 3,4
Kom erbij!
Dat is het thema van de Kinderboekenweek en juist in deze week kwam Isabella bij ons in de klas! Wij
vinden het erg gezellig dat je bij ons in de klas zit en we hopen dat je een hele goede schooltijd bij ons zult
hebben.
Deze week hebben we ook verhalen geschreven over vriendschap en vandaag mochten we door de hele
school met elkaar gaan lezen. En er zijn zelfs een aantal kinderen van groep 4 en ook al iemand van groep 3
die heeft voorgelezen bij groep 2. Wat superknap van jullie en wat deden jullie dit goed!

b en d:
Groep 3 heeft deze week de ‘d’ geleerd. De ‘b’ hadden ze al geleerd, maar nu wordt
het voor sommige kinderen toch wel wat verwarrend, want de letters lijken toch wel
heel erg op elkaar. Wij hebben de kinderen geleerd, de ‘b’ heeft eerst een been en
dan een bal. Het been is het streepje en de bal het rondje. En beide woorden, been
en bal is met een b, dus zo hopen we dat ze het kunnen onthouden. Probeer thuis
goed te oefenen met de woordjes die ze elke vrijdag meekrijgen, zodat deze twee
letters ook snel in het systeem komen te zitten.

Op zoek naar…
Groep 3,4 is ook op zoek naar ouders die maandag 5 november met ons naar de Tamboer kunnen rijden.
De kinderen zijn uitgenodigd voor de voorstelling ‘De kleine vuurtoren’. Deze voorstelling begint om 11.00
uur en duurt ongeveer 50 min. Wie van jullie zou er met ons mee willen rijden naar de Tamboer, we willen
dan graag om 10.30 uur vertrekken. En we zullen er rond 12.15 uur weer zijn. Deze dag willen we dan

graag met alle kinderen gezamenlijk eten op school. Eén nadeel, omdat de zaal niet heel groot is mogen
alleen de kinderen en groepsleerkracht mee naar de voorstelling, ouders mogen wachten in de foyer of
even een boodschapje doen. Mocht u met ons mee willen rijden, wilt u dan even een briefje meegeven aan
uw kind waarop staat dat u mee wilt rijden en hoeveel kinderen er bij u in de auto kunnen? U mag het ook
persoonlijk tegen Marijke of Ingrid zeggen.
Ouderbijdrage
Verder missen wij nog van een heel aantal kinderen de ouderbijdragekaarten. Zou u deze alsnog willen
invullen en aan uw kind mee willen geven?
Groep 5
Welkom!
Sinds afgelopen maandag is Alexander bij ons in groep 5 gekomen. Mooie timing, met het thema ‘Kom
erbij’ van de kinderboekenweek! We hopen dat je het naar je zin zult hebben bij ons in de klas en dat we
er met z’n allen een heel leuk schooljaar van gaan maken (daarna natuurlijk ook nog)!
Klokkijken
Wat heeft een aantal kinderen al goed geoefend met klokkijken!! Super knap! Jarik en Esra hebben zelfs al
een nieuw oefenboekje gevraagd. Ze willen nog beter worden in klokkijken. Goed hoor!
Kinderboekenweek
Afgelopen week was het natuurlijk nog kinderboekenweek. We hebben afgelopen woensdag door de hele
school mogen lezen met een leesvriendje of –vriendinnetje. Gedurende de week zijn we bezig geweest met
het maken van een eigen prentenboek over vriendschap. Tijdens de afsluiting hebben we dit voorgelezen
met onze tekeningen in een PowerPoint. Ons boek heet: “Op avontuur voor nieuwe vriendjes??”
Toets geschiedenis
Ook de eerste geschiedenis toets staat gepland. Deze toets zal zijn op donderdagmiddag 18 oktober. Alle
kinderen hebben gisteren de samenvatting mee naar huis gekregen. Veel succes met oefenen allemaal!!
Groep 6
Geschiedenis
Op maandag 15 oktober hebben we de geschiedenistoets over Hoofdstuk 1: ‘Van jagerskamp tot
boerderij’.
De kinderen hebben de samenvatting op vrijdag 5 oktober mee naar huis gekregen.
Aardrijkskunde
Op vrijdag 19 oktober hebben we onze eerste aardrijkskundetoets van groep 6. Deze toets bestaat uit
twee onderdelen. Een topografieonderdeel en een aantal vragen over het hoofdstuk waar we mee bezig
zijn. Hoofdstuk 1 gaat over ‘Nederland in het klein’.
De kinderen hebben het onderdeel van topografie afgelopen week al mee gekregen.
Op woensdag 10 oktober krijgen de kinderen de samenvatting van: ‘Nederland in het klein’ mee.
Link voor Topomania
Hierbij de link voor Topomania. Deze link heb ik jullie ook per mail gestuurd. Met Topomania kun je de
topografietoets online oefenen.
Vergeet niet om de provincies en hoofdsteden ook op te schrijven, want de toets wordt schriftelijk

afgenomen.
https://www.topomania.net/mapinfo/132257?destination=maps/search%3Fpage%3D1%26search%3Dgro
ep%25206%2520%26mm%3DWijzer%2520door%2520de%2520Wereld%26mt%3D2
Gymles hockey
Op donderdag 18 oktober gaan we op de fiets naar hockeyvelden in Hoogeveen. We krijgen daar een les
hockey. Willen jullie denken aan goedwerkende fiets en kleding aangepast aan het weer? Denk vooral ook
aan een extra paar schoenen, zodat je met droge voeten terug kunt fietsen.
We vertrekken direct om 13.00 uur op de fiets.
Groep 7
Even voorstellen.
Mijn naam is Denice van Dijken en ik ga het komende jaar stagelopen op de Regenboog.
Het eerste half jaar zal ik bij groep 7 zijn, en vervolgens ga ik naar een andere groep. Ik
ben 20 jaar oud en woon samen met mijn ouders en zusje in Hollandscheveld. Ik zit nu in
het derde jaar van de PABO, deze studie volg ik aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen.
In mijn vrije tijd ga ik graag volleyballen, winkelen of ben ik samen met mijn vrienden. Ik
heb ontzettend veel zin in de stage en hoop dat ik dit stagejaar veel zal leren.
Hockey
Donderdagmiddag hebben we hockeyles gehad. Met het prachtige weer(sommigen vonden het zelfs bijna
te warm) hebben we een leuke sportieve middag gehad!
Ervaringsverhalen Syrië
Volgende week komen er sprekers op school, zie onderstaand bericht-> groep 7 en 8 herhaling!
Groep 8
Afgelopen week hebben we de kinderboeken week gevierd. We hebben gelezen, verhalen geschreven ,
liedjes gezongen, waarin het thema vriendschap centraal stond. Ook kregen we nog een verrassingsbezoek
van Zukran van Jong Hoogeveen. Hij leerde ons hoe je het beste kunt vloggen. Dat was erg interessant en
leuk om te doen. Binnenkort zullen we hier de filmpjes delen, deze worden nu nog geëdit. Aankomende
week is juf Ilse van maandag tot en met woensdag bij ons in de klas. Ze heeft ons al haar eerste lessen
gegeven en we zijn erg blij dat ze er is. Maandag komt meester Arjan weer lesgeven, juf Yvonne is dan een
dagje jureren. Komende dinsdag gaan we op de klassenfoto.
Groep 7 en 8: Herhaling
Op donderdag 18 oktober a.s. zal er om 13.15 tot 14.00 uur voor de groepen 7 en 8 op school een verhaal
worden verteld van 2 Syrische statushouders en de schrijver Cees Opmeer in samenwerking met de bieb.
Het wordt een verhaal over hun ervaringen in Syrië, hun vertrek tijdens de oorlog en het huidige verblijf in
Nederland. Ondersteund met beelden en muziek.
Ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn ook welkom!
Uiterlijk 12 oktober a.s. willen we graag weten of u komt, dit in verband met de voorbereiding.
Opgave per mail naar janethospers@live.nl of opgeven via de groepsleerkrachten.
VERKEER ROND DE SCHOOL
Doordat onze school groeit, hebben we ook te maken met een toename van het aantal auto’s. Graag wil ik
onderstaande verkeersadviezen uit de schoolgids onder uw aandacht brengen.



Laat de kinderen niet uit- of instappen voor de ingang van de school. Parkeer uw auto niet langs de
stoep, op straat of in de bochten, maar in de parkeervakken. Er zijn er genoeg en het komt de
veiligheid ten goede. Het grote hek aan de kleuterkant gaat open tijdens het ophalen en brengen
van de kinderen. Alle ouders/verzorgers kunnen dan op het plein/gras binnen de hekken gaan staan
om de kinderen te brengen of te halen. Zorg dat de fietsjes netjes in de rij weggezet worden.
 Bij onze school geldt een één rijrichtingadvies. Volg deze zoveel mogelijk op. Gebruik de Rahderweg
alleen bij het brengen naar school. Zie het als een eenrichtingsweg en ga vervolgens via een andere
route naar huis. (zie ook het getekende schema.)
 Kinderen die aan de Oostkant van het Zwarte Dijkje wonen, vragen wij lopend te komen, dit
vanwege de beperkte ruimte in de fietsenstalling.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen veilig naar school gaan.

