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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Zsofia, Mees, Femke en Eva. Wij wensen jullie een fijne 

dag!  

Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie starten is Luna gestart in 

groep 8 juf Marlenne in groep 8 bij ons 

op school. Welkom en veel plezier op 

de Regenboog. 

Terugblik studiedag 
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie was er een studiedag voor het team. We hadden een volle 
agenda. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: Het borgen van onze ontwikkeling, door het 
gebruik van kwaliteitskaarten. Het inzetten van formatief evalueren tijdens de lessen, zodat de 
leerlingen een steeds actievere rol krijgen in hun eigen leerproces. Bewegend leren, hoe we nog 
meer variatie kunnen aanbrengen in ons aanbod. Huiswerk evaluatie, terugkoppeling volgt. 
LeerKRACHT, een terugblik op de afgelopen periode die in het teken heeft gestaan van lezen, 
begrijpend lezen in de bovenbouw en leesplezier in de onderbouw. Maar ook een vooruitblik naar 
de komende periode, dit staat in het teken van coöperatief leren. Daarnaast hebben we aan de 
rapporten gewerkt. 

 
Afval 
Woensdag 12 februari heeft NMCX bij ons op school een dag over afval scheiden verzorgd. 
In alle groepen zijn lessen en activiteiten rondom dit thema verzorgd. Wij en de kinderen kijken 

terug op een geslaagde dag. Dit was de kickoff van het afval scheiden wat wij op school vanaf 

komende maandag doen. 

Papier, GFT, plastic en restafval zullen apart worden ingezameld en opgehaald. De bedoeling is om 

zo min mogelijk restafval over te houden. Mogelijk hebben uw kinderen het hier de komende tijd 

thuis ook over. 

Ateliers 
De laatste ateliers zullen plaatsvinden op woensdag 25 maart. Dit heeft al eerder in de vrijdaginfo 
gestaan. Helaas heb ik hierop nog geen reacties gehad. Wij komen nu vele plaatsen te kort voor de 
kinderen om dit door te laten gaan. Dit vinden wij zonde. Graag ontvang ik, Monica, uiterlijk tot 
volgende week vrijdag nog reacties. 
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Project opening 

Afgelopen dinsdag hebben we met alle kinderen in de aula ons project KUNST geopend. Er was een 
klein toneelstuk van het team voor de kinderen.  
In de klassen is al begonnen met het project. 
Woensdag 11 maart tussen 16.00 en 18.00 uur bent u van harte uitgenodigd om het resultaat van 
alle klassen te komen bekijken. 
 

School App 
Op de schoolapp is de nieuwe groep 2 toegevoegd. 

Indien uw kind in deze klas zit, kan het nodig zijn uw schoolapp even opnieuw uit te loggen en weer 

in te loggen. Alle nieuwe leerkrachten hebben deze week inlogcodes ontvangen zodat zij er weer 

leuke dingen vanuit de school op kunnen zetten! Het kan dus even duren voordat er wat op staat.  

Daarnaast heeft de programmeur van de schoolapp, een grote update voor alle scholen uitgebracht. 

Aangezien wij via andere scholen hoorden dat deze update nog veel kinderziektes met zich mee 

brengt hebben wij besloten de update nog even niet door te voeren tot aan de meivakantie. 

Mogelijk werkt de app daardoor niet altijd naar behoren. Zodra er meer bekend is informeren wij u 

hierover. 

Moestuincoach 
Omdat wij een gezonde school zijn en vorig schooljaar zijn gestart met de moestuinen hebben wij 
gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om dit beter in te zetten. Monica zal een korte opleiding 
tot moestuincoach gaan doen. We gaan kijken naar de mogelijkheden die er zijn met de moestuinen. 
Misschien wel verticale binnenmoestuinen? Wat is de beste plek voor de moestuinen? Dit soort 
vragen hopen we allemaal beantwoord te krijgen als Monica zich hierin gaat specialiseren. 
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Coronavirus 

INFORMATIE CORONAVIRUS 

Sinds een aantal weken is er een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Coronavirussen veroorzaken 

luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-darmklachten. 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavirus. 

Algemene informatie 

Om te voorkomen dat virusinfecties, zoals corona, zich makkelijk verspreiden, is een goede hand-

hoesthygiëne van belang. Meer informatie hierover vindt u op 

https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc 

In Nederland is tot op heden 1 enkele besmetting met het coronavirus vastgesteld. Kinderen en 

jeugdigen kunnen gewoon naar school of kinderopvang gaan, zie tevens de mail welke u op 26 

februari jl. heeft ontvangen. 

Coronavirus besmetting 

Op het moment dat bij een persoon een coronavirus besmetting is vastgesteld, wordt de 

desbetreffende persoon geïsoleerd. Afhankelijk van de situatie van deze persoon, kan dat thuis of in 

het ziekenhuis zijn. 

Is er een besmetting vastgesteld, dan zal GGD Kennemerland contactonderzoek doen. De contacten, 

oftewel de personen welke in contact zijn geweest met de betreffende persoon, worden gemonitord 

door de GGD. 

Meer informatie kunt u vinden op de RIVM site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden 
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Nieuws uit de klassen  

Groep 1  

 

Deze week hebben wij de vormen en kleuren gesorteerd en zelfs ook nog sommige kleuren 

geleerd in groep 1. Het was een gezellige eerste week! 

Groep 2 

Hoera, wij zijn als groep 2 gestart. Wat vonden we 

het maandag spannend en wat hebben we al druk 

gewerkt. 

We werken met het thema kunst, daar hebben we 

een prentenboek over gelezen en een woordweb 

bij gemaakt. Eén van de woorden in het woordweb 

is museum, daar staat twee keer de m in. We 

hebben het over veel meer woorden met de letter 

m gehad. 

In onze letterhoek is er ook naar de m gezocht in 

tijdschriften, die zijn uitgeknipt en samen 

opgeplakt. 

 

Groep 3 / 4 
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Groep3/4 is gestart met het kunstproject. Wij zijn 

bezig met het onderwerp Vincent van Gogh. Samen 

hebben we gekeken naar het schilderij “De 

zonnebloem”. We hebben succescriteria opgesteld 

waaraan het schilderij moest voldoen. In de hal kun je 

het resultaat bewonderen. 

 

Groep 5/6 

Dinsdag zijn we begonnen met het project. Wij 

werken over Vincent van Gogh. We weten 

hebben het gehad over zijn leven, wat voor 

een man het was en veel van zijn schilderijen 

bekeken. Vandaag hebben we de 

aardappeleters besproken, best een somber 

schilderij. Iedere dag werken we in een 

werkboekje en er hangen al mooie tekeningen 

op ons prikbord. 

Groep 6/7 

 

Deze week zijn we in groep 6/7 begonnen met een nieuwe vorm van lezen. Met de hele klas lezen 

we uit het boek ‘Koning van Katoren’. Elke week lezen we een hoofdstuk samen. Dit doen we op 

verschillende manieren, bijvoorbeeld in maatjes of een slangetje door de klas waarbij elk kind een 

zin mag voorlezen. Deze eerste week heeft juf voorgelezen en hebben de kinderen meegelezen. Dit 

deden zij niet ‘saai’ op hun eigen plek, maar op een andere manier. De kinderen mochten zelf een 

positie kiezen dat zij prettig vonden. Een half uur lang hebben we heerlijk relaxt gelezen… 



 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

28-2-2020 

Vrijdaginfo 12! 

 
 

 

 

   
 

Groep 8 

Afgelopen woensdag heeft groep 8 meegedaan met het trefbaltoernooi van meerprimair in het 

SKWA. Dat was best spannend. We hadden goed geoefend en dat was te zien. Wat hebben ze het 

goed gedaan. Ze hebben goed samengewerkt. We zijn uiteindelijk 5e geworden. Daar mogen we 

echt trots op zijn! 

 

 

Feedback 

Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van 

worden? Of vindt u het fijn om van mening te wisselen over verschillende zaken die de school 

aangaan? Wij staan open voor feedback! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

25-2 t/m 6-3 Projectweek kunst 

Dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart rapportgesprekken 

Woensdag 25 maart Inloopochtend, koffieochtend, atelier 

Woensdag 8 april paasviering 

Donderdag 9 april Studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag 10 t/m maandag 13 april Pasen  
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 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-

156211897849824/ 


