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15 maart 2019
AGENDA
Ma 18/3
Di 19/3
Woe 20/3
Do 21/3
Vrij 22/3

Start schoolproject ‘Wonen’

BIJBELVERHALEN
HELP, HELP, HOERA!

Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen
juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar
er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een
einde komt aan Jezus’ optreden.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

Start schoolproject Wonen
Maandag 18 maart starten we met alle groepen aan ons schoolproject over wonen. De komende weken
hopen we hier met elkaar veel over te leren.
Goed om alvast te weten: Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling waarbij alle ouders,
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Deze tentoonstelling is
op woensdag 3 april van 18.30u tot 19.30u.
Verlof juf Ingrid
Binnenkort gaat juf Ingrid met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat we een vervangster voor haar hebben
kunnen vinden. Juf Mandy van der Felz zal tot de zomervakantie juf Ingrid vervangen in groep 3/4. Op 1
april (geen grapje) komt ze alvast even kennismaken.
Boeken-uitleen:
Komende maandag (18 april) is er geen boeken-uitleen mogelijk, omdat de biebruimte bezet is!
25 JAAR DE REGENBOOG - KOFFER 17

Maandagochtend werd koffer 17 geopend en … dat was wel een heel bijzondere: om 14.00u werden alle
kinderen van groep 1 t/m 6 in het speellokaal verwacht voor een verrassing (De kinderen van groep 7 en 8
genoten ondertussen van hun dagje Amsterdam).
In het speellokaal stond Clown Knapie op ons te wachten. We hebben genoten van een hele leuke
voorstelling! Hebben de kinderen de truc met de theedoek al laten zien thuis???
NOS
Vandaag staat het filmpje online dat gemaakt werd:
“De drukke dag van leerkracht Yvonne (die vandaag niet gaat staken)”
https://nos.nl/l/2276030

Geen Cito kleutertoetsen meer in het leerlingvolgsysteem op onze school.
Dit schooljaar hebben we besloten om in januari en juni geen Cito kleutertoetsen voor alle kleuters meer af
te nemen.
We zijn het eens met het besluit dat genomen is binnen het regeerakkoord om in het vervolg af te zien van
Citotoets opgaven voor kleuters. Een kleuter ontwikkelt zich sprongsgewijs en niet volgens een vaste lijn.
Het Cito zet de individuele uitkomsten van een toets af tegen landelijke gemiddelden en dat past niet bij de
ontwikkeling van kleuters. Daarnaast past de wijze van het afnemen van de toetsen niet bij het dagelijkse
werken dat we met kleuters doen.
Natuurlijk blijft het belangrijk om de ontwikkeling te blijven volgen om zo het onderwijs goed af te kunnen
stemmen op wat het kind nodig heeft. We gebruiken daarvoor observatielijsten die de leerkrachten 3x per
jaar invullen.
Sinds januari ’19 gebruiken we de leerlijnen die in ParnasSys staan. De gebieden Motoriek, Taal, Rekenen,
Spel en Sociaal emotionele ontwikkeling kunnen daarmee worden gevolgd. Dit is een observatieinstrument dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn nl. de observaties moeten inhoudelijk goede
diagnostische informatie opleveren binnen de genoemde ‘vakken’
We vinden als team van de Regenboog dit een goede ontwikkeling. Niet altijd is “meten weten” en blijven
ook kritisch kijken naar de Citotoetsen van de groepen 3 t/m 8.
Tijdens de komende 10 minuten gesprekken in juni/juli a.s. kunnen de ouders van kleuters met de
leerkracht meekijken in dit systeem van observeren en de manier van vastleggen van
de observaties.
Janet Hospers
Intern Begeleider van “De Regenboog”
Wie heeft zere tenen?
De schoenen van Jordy spang zijn in één keer een stuk groter geworden (maat 33).
Welke leerling loopt nu met te kleine schoenen rond? (maat 29)
Groep 2
Deze week hebben we ons thema ‘Ziek zijn’ afgesloten. Er zijn prachtige ambulances geverfd,
röntgenfoto’s gemaakt en we hebben het gehad over 112.

Dinsdagmiddag stond onze ‘gekozen activiteit’ van de Vreedzame
school op de planning. In groepjes hebben we heerlijke cupcakes
gebakken. Sommige kinderen kozen er voor om ze op school op te
eten, andere kinderen namen hun cupcake mee naar huis.
Vanaf volgende week werken we over het thema Wonen. De
kinderen mogen spullen meenemen voor de thematafel.
Maandag heeft juf Anita een studiedag. Juf Peggy komt haar deze
dag vervangen.
Maandag is de schoolbibliotheek dicht, daarom is er deze keer geen boekenpret. Jullie mogen het boek
nog een week langer thuis houden.
Schoolbibliotheek
Maandagmiddag is de schoolbibliotheek gesloten ivm een studiedag.
Groep 3
Schoolproject: maandag starten we met ons schoolproject over het thema wonen. Mogen de kinderen
plaatjes/foto’s meenemen over wonen: soorten huizen, gereedschap, beroepen die horen bij dit thema,
woningen van dieren of andere dingen die horen bij wonen. Echte materialen mag natuurlijk ook!!
Lezen:
De kinderen genieten steeds meer van het lezen en
ze ontdekken ook meer hun eigen smaak.
En wat is het dan leuk dat je een boek
met rijmpjes zelf kunt lezen!!

Groep 3/4
Wij mochten dinsdagmorgen een bezoek brengen aan de kinderboekenschrijfster Rian Visser. Het was erg
leuk om haar in het echt te ontmoeten, ze heeft veel verteld, onze vragen beantwoord, we hebben een
filmpje gemaakt en natuurlijk mochten we allemaal een handtekening!

En wat hebben we woensdag een superleuke
ochtend gehad!
De verjaardag van juf Gerda, juf Marijke en
juf Ingrid mochten we vieren.
We hebben genoten van een modeshow,
leuke optredens, lekker spelen en we hebben
heerlijk pannenkoeken gegeten met elkaar!
En wat zag iedereen er leuk uit!! Een TOP dag!!

Volgende week gaan we beginnen met het project ‘wonen’ en zijn we
nog op zoek naar kleine hamertjes, van die hamers die 100 tot 150
gram wegen, mocht iemand zo’n hamer thuis hebben, wil je deze dan
maandag mee naar school nemen? Maandag middag gaan we aan het
werk met deze hamertjes.
En voor donderdag graag allemaal een schoenendoos mee naar
school!! Misschien heeft iemand er wel 2? Alvast bedankt!
Groep 5
Projectweek
Volgende week maandag starten met het project ‘wonen’. Er zijn meerdere groepen waar de vraag al is
gesteld, maar ook in groep 5 is het de bedoeling om aan de slag te gaan met schoenendozen. Wilt u uw
kind volgende week een schoenendoos meegeven? Het liefst voor woensdag 20 maart.
Tafeldiploma
En deze week heeft ook Carice haar tafeldiploma gehaald!!  Joepie!! Gefeliciteerd!!
Een groot deel van de klas heeft nu inmiddels het diploma ‘in the pocket’, maar het is wel belangrijk om dit
te blijven oefenen. Bij een aantal zakt het allemaal al weer een beetje weg..
Groep 6
Spreekbeurt
De kinderen krijgen twee weken voor de datum van de spreekbeurt een kopie met uitleg mee over het hoe
en wat. Ook heb ik dit overzicht per mail verstuurd naar alle ouders. Zo kun je het al eens inzien. Op vrijdag
22 maart is Noni Schonewille en op 29 maart zijn Noa Loopers en Naomi Kuiper aan de beurt.
Aardrijkskundetoets
Afgelopen week hebben de kinderen een nieuwe topo mee gekregen over Noord-Brabant en Limburg! De
toets is op donderdag 28 maart. Deze week hebben de kinderen de samenvatting van aardrijkskunde
meegekregen.
Projectweek wonen
Voor de projectweek zijn we op zoek naar kosteloos materiaal. Allerlei soorten doosjes. Dit kunnen
bijvoorbeeld schoenendozen, lege koekdoosjes, spaghettidoosjes etc…zijn. Het zou fijn zijn als deze
doosjes voor woensdag 20 maart mee gaan naar school.

Groep 7
Belevingsbos
Vorige week vrijdagmiddag gingen we naar het bos hier in Noordscheschut. Ze zijn daar druk bezig met
allemaal vrijwilligers om er een belevingsbos van te maken. Mooi om te zien wat er al is gebeurd! De
kinderen hebben een wandeling gemaakt om te zien wat je kunt ontdekken in het bos. Ook zijn ze druk aan
de slag geweest met het snoeien en opruimen van dikke takken. Top gedaan.
Projectweek
Maandag start de projectweek ‘wonen’. Voor dit project heeft elk kind een schoenendoos nodig, graag
meenemen voor woensdag en een dikke tak(hoogte +/- 20/30 cm) waar een schroef ingedraaid kan
worden. Alvast bedankt!
Groep 7 en 8:
Afgelopen maandag hadden we een leerzame, gezellige dag in Amsterdam. Nemo, een stadswandeling en
het Rijksmuseum. Er valt van alles te beleven. Veel kinderen waren nog lang niet uitgekeken. Maar wist u
dat kinderen gratis het rijksmuseum in mogen en dat u als ouders nu een gratis gids heeft die u veel kan
vertellen over de schilderijen die ze hebben gezien.

De speeltuinvereniging organiseert ook dit jaar weer
… paaseieren zoeken…en wel op 19 april a.s..
Heb je zin om gezellig mee te doen .
Tijden: groep 1 t/m 4 start 13.30 uur
groep 5 t/m 8 start 15.00 uur
we starten in de speeltuin!
Geef je dan op …voor…!!! 16 april
Vanaf 16 april worden er geen opgaves meer
aangenomen..
De kosten zijn 2,50 per persoon, bij opgave gelijk
betalen.
Geef je op bij:
Petra Smit, Jan Naardingweg 30
Annemarie Koster, Meester Sterkenweg 18
Annemiek Zwiggelaar, Bloklandweg 40

UITNODIGING VOOR SHOWAVOND Chr. muziekvereniging "Irene"
Op zaterdag 30 maart is onze jaarlijkse showavond in "de Vuurkorf" te Nieuweroord.
Het thema van dit jaar is muziek uit Zuid Amerika/Caribbean.
Graag nodigen wij alle basisschoolleerlingen met hun ouders en andere belangstellenden hiervoor
van harte uit. De avond begint om 19.30 uur.
De toegang is voor de leerlingen en donateurs gratis, voor verdere belangstellenden 5 euro.
Graag tot dan,
Een muzikale groet, namens Chr. muziekvereniging "Irene",
Angerieke IJmker

