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Wij feliciteren….
Voor de komende weken feliciteren we Damian, Fleur,
Eva-Lynn, Nora en Jasper met hun verjaardagen.
Wij wensen jullie een fijne dag!

Welkom
Afgelopen maandag was Shayenne voor het eerst op De Regenboog.
Dinsdag 5 februari komt Luvlee voor het eerst bij ons in groep 1/ 2. Wij wensen julie veel plezier op
De Regenboog.

Wist u dat.....?
Bijoux uit groep 8, zaterdag 9 februari onze school vertegenwoordigt als voorleeskampioen tijdens
de Haarlemmermeerse ronde van de nationale voorleeswedstrijden! Veel succes!!

Op tijd beginnen
Afgelopen paar weken is het erg opvallend dat er veel kinderen te laat zijn in
de klas. Bij deze wil ik u als ouder oproepen om te zorgen dat uw kind om 8.30
uur in de klas is. Hierdoor kunnen de lessen op tijd beginnen. Kinderen die later
binnen komen druppelen verstoren het proces in de klas.

Handige ouders
Ook dit jaar wil de Oudervereniging samen met de school een klus middag
/avond organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar handige (groot)ouders die
hierbij willen meehelpen.
Klussen zijn breed en divers, van een lampje vervangen, het vastschroeven
van wankele tafels tot het opschonen /schilderen van het schoolplein.
Vindt u zichzelf handig of kent u iemand die wel mee wil helpen, laat dat dan even weten aan de OR.
(orregenbooghoofddorp@gmail.com)
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Kookles
Binnenkort zijn wij van plan om kooklessen te geven. Natuurlijk hebben we
hier spullen voor nodig. Mocht u nou spullen over hebben, dan zouden wij
die graag van u ontvangen.
Te denken valt aan:
Elektrisch kookstel, potten, pannen, gardes, spatels, schorten en kommen.
Wellicht heeft u u nog wat anders over, daar zijn wij ook blij mee. Als u iets
heeft kunt u het inleveren bij juf Aadje of meester Dennis of de leerkracht
van uw kind.

Moestuinieren
Onlangs hebben wij een subsidie gekregen om bij de school
moestuinbakken aan te leggen. Deze komen op het zonnigste plekje
van de school: bij de klas van juf Renske. Graag willen wij hier zo snel
mogelijk mee aan de slag want de tijd om zaadjes te planten is
aangebroken! In onze commissie zoeken wij nog 2 ouders die dit ook
erg leuk lijkt om zich mee bezig te houden samen met juf Renske en juf
Monica. De eerste stap die wij nu moeten zetten is het bestellen van
de bakken en zaden, deze moeten dan op het schoolplein in elkaar
gezet worden. Dus graag handige ouders die ons hierbij kan ondersteunen. Loop gerust even naar
een van ons toe om je aan te melden!

Schoolplein
Komende tijd willen wij inventariseren hoe we het schoolplein met weinig middelen weer kunnen
opknappen. Juf Eline en Meester Jorn gaan hiermee aan de slag en willen graag jullie ideeën en hulp.
Maandag 11 februari komen ze om 14.30 uur bij elkaar om dit bespreken. Heeft u ideeën hoe wij het
schoolplein kunnen optimaliseren? Sluit u zich dan aan om maandag 11 feb. Bent u helaas niet
beschikbaar maar heeft u wel goede input betreffende dit onderwerp, kunt u altijd contact opnemen
met Eline (e.rasenberg@deregenbooghoofddorp.nl) of Jorn (j.rakers@meerprimair.nl) .
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Cijfers Parnassys
Beste ouders,
Na veel overleg met het team een aantal ouders en de MR hebben wij besloten om het ouderportaal
van Parnassys af te sluiten. Dit betekent dat u als ouder niet meer kunt inloggen in Parnassys en de
cijfers van uw kind kunt bekijken. U kunt natuurlijk altijd wanneer daar aanleiding voor is de bij de
leerkracht binnenlopen om te vragen hoe uw kind zich heeft ontwikkeld.
De ontwikkeling van uw kind is eigenlijk de aanleiding voor dit besluit. Hieronder zal ik toelichten
waarom wij dit besluit hebben genomen.
Cijfers geven hoort traditioneel bij ons onderwijs. De meesten van ons zijn opgegroeid met cijfers
dus het lijkt ondenkbaar om geen cijfers meer te geven/ krijgen op school. Toch geven cijfers geen
beeld van de totale leerling en zijn inzet, kracht en snelheid en vooral zijn doorzettingsvermogen.
Kinderen moeten niet met anderen, maar met zichzelf worden vergeleken. Ieder cijfer heeft een
verhaal. Via het ouderportaal ontvangt u enkel het cijfer en niet het verhaal. Dit draagt niet bij tot
een goed beeld van de situatie. Geen cijfers zonder woorden.
Wij streven er op school naar om een goed en veilig leerklimaat te bouwen voor alle leerlingen,
cijferstress hoort hier voor ons niet bij.
Vanzelfsprekend blijven wij uw kind wel volgen. Onze administratie is hierin onveranderd. Wanneer
u vragen heeft betreffende een cijfer of een toets of iets anders waar uw kind mee thuis komt, bent
u als vanouds te allen tijde welkom bij de leerkracht. Die zal u graag het complete verhaal vertellen.
Ook dat is onveranderd.
Per 1 maart sluiten wij het ouder portaal. Dat is ook de dag dat het rapport mee naar huis komt.
Nogmaals cijfers zijn geen geheim, alleen willen wij liever geen cijfers geven zonder verdere context.
Wanneer u verdere vragen of opmerkingen heeft hoor ik deze graag.

Atelier
In maart willen wij ons eerste Atelier organiseren. Hieronder zal ik u uitleggen wat wij hiermee
bedoelen. Op een woensdag van 10.45- 11.45 uur willen wij groepsdoorbroken activiteiten
organiseren voor alle kinderen van De Regenboog. Een soort workshops. Iedere leerkracht
organiseert zelf een workshop en mag ook bepalen voor welke leeftijd het geschikt is. Leerlingen
kunnen dan hun voorkeuren doorgeven en volgen dat moment door de hele school een workshop.
Leuk denkt u waarschijnlijk.....🙂
Maar het kan nog leuker.
Wij hopen dat er enthousiaste ouders zijn die ook met een groepje kinderen iets leuks willen doen.
Des te meer ouders er zijn die een activiteit willen verzorgen, des te meer keus de kinderen hebben
en des te kleiner de groepjes worden.
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Wat kunt u doen?
Bedenk een leuke activiteit/workshop. (creatief, drama, techniek, dans, constructie, zang, muziek,
koken, striptekenen, fotografie, programmeren, Franse les, handwerk, brooddeeg, gips, origami,
kaarten maken, ICT, kleien). Voor welke leeftijdsgroep kinderen is de activiteit geschikt? Welke
materialen/gereedschappen zijn er nodig? Meld je bij interesse aan bij juf Ali
(A.Middel@deregenbooghoofddorp.nl) zij werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Disco
Op donderdag 14 februari zal de jaarlijkse school disco weer
georganiseerd worden door de oudervereniging. Het Thema van de disco
is Sport.

Heb je voor de discoavond een vlag kunnen regelen bij je
sportvereniging, lever deze dan in voor woensdag 13 februari.
Niet vergeten: Start verkoop kaartjes, vanaf maandag 8.20 uur in
de hal. (graag gepast betalen).
Ook bij de disco hebben we hulp nodig van ouders. Wilt u helpen bij de
disco? Mail voor vragen en aanmelden naar:
orregenbooghoofddorp@gmail.com
App Lizzie: 06-41224845

Gratis judoles
Als opvolging van de lessen onder schooltijd bieden we de regenboog leerlingen een les na schooltijd
aan.
GRATIS JUDO INSTUIF
De judo instuif wordt georganiseerd in samenwerking met:
ABC Kops.
Voor groep 1 t/m 8 bij ABC Kops.
Donderdag 14 februari: 16.00-17.00 uur
Locatie: ABC Kops
Adres: Hoofdweg 861, 2131 MB, Hoofddorp
Wil je je aanmelden? Er is maximaal plaats voor 24 kinderen
Stuur dan een email naar onderstaand email adres
Daphne Tervelde: dtervelde@teamportservice.nl
Na de proefles is het mogelijk om lid te worden en in te stromen in de reguliere judoles bij ABC Kops
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NOT

Woensdag 23 januari zijn we met het team naar de NOT (nationale onderwijstentoonstelling) in de
jaarbeurs geweest. Wij hebben hier veel leuke en nieuwe dingen gezien die wij weer meenemen
naar school.

Koffie ochtend
Na het succes van de vorige koffieochtend willen wij u
uitnodigen voor een volgende koffie ochtend op woensdag 13
februari. Deze dag staat ook de inloopochtend gepland vanaf
8.10 uur. Dus eerst kijken in de klas en daarna aan de koffie.
Tijdens deze ochtend gaan wij in gesprek over verschillende
onderwerpen die de school aangaan.
13 februari wil ik het in ieder geval hebben over: Parnassys,
huiswerk op De Regenboog en het Atelier.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel input hebben
kunt u dit altijd kenbaar maken. Loop gerust even bij Toyah binnen of stuur een mail
naar info@deregenbooghoofddorp.nl.

Nieuws uit de klassen
Groep 1/ 2
Wij zijn al even met het thema ruimte bezig.. en vorig week kregen wij
een speel raket die we zelf in mochten kleuren! Wat een samenwerking
en wat is de raket mooi geworden!!
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Groep 3
Een poosje geleden hebben we de 'au' geleerd en geoefend met
het schrijven van het woord 'pauw'. Dat was best lastig, maar
het lukte wel. En zoals u ziet, zijn we niet alleen goed in
schrijven maar ook in tekenen. We hebben allemaal een
ontzettend leuke pauw getekend. Kom gerust eens binnen lopen
om ze te bewonderen!
Groep 4/5
Als tussendoortje vinden wij het heel leuk om een groepsspel te doen,
zoals: Levend memory en Seven up. Bij de dramales van meester Kai
hadden wij een nieuw spel geleerd: Sip, Sap Sop. Het was toen zo leuk,
dat we dit echt wel vaker wilden spelen in de klas. Afgelopen week
hebben we dit spel gespeeld. We maakten veel plezier met elkaar, maar
we moesten ook goed opletten, want voor je het weet ben je af…. Uw
zoon of dochter kan u er thuis meer over vertellen! Groepsspelletjes
zorgen bovendien voor een fijne sfeer in de klas, als je plezier maakt
samen is dat prettig en voel je je fijn. Alle kinderen van groep 4/5 hebben
ervan genoten!
Groep 5/6

Vorige week vrijdag had groep 5/6 wel een heel grappige weekbeloning van Taakspel: pyjama- en
gekkeharendag! Heerlijk in je onesie, pyjama of trainingsbroek naar school. Wat een gezelligheid zo!
Ook zijn de gekste kapsels voorbij gekomen; van Pippi Langkous tot ‘ontplofte föhn’ kapsels. Op de
foto is te zien hoe leuk wij eruit zagen. Zelfs juf deed mee met haar panda onesie!
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Groep 7 en 8

Op woensdag 30 januari zijn de groepen 7 en 8 naar Madurodam en de tweede kamer geweest.
Bij Madurodam hebben de kinderen zelf partijen gevormd en bedacht waar zij voor staan.
Uiteindelijk is er een kindermiljoenennota uitgekomen. Dit was zeer leerzaam. Daarna zijn we met
de tram naar Den Haag gereden en hebben wij een bezoek gebracht aan de tweede kamer. We
konden daar ook een stuk van het debat over het kinderpardon meemaken. Het was een hele
ervaring!
Prismaklas groep 5/6

Op donderdagmiddag zijn er altijd Prismalessen. De kinderen van groep 5/6 zijn de afgelopen weken
bezig geweest met Tangram, een oud spel uit China. Ze hebben eerst zelf een tangramspel gemaakt,
ze moesten daarbij goed naar de verschillende puzzelstukken kijken. Vervolgens zijn ze erachter
gekomen dat ze met zeven basisstukken heel wat verschillende figuren kunnen leggen. Het is even
een gepuzzel, maar al snel hadden de kinderen de smaak te pakken. Ruimtelijk inzicht is van groot
belang maar door veel te oefenen en van elkaar te leren zijn er door de kinderen veel verschillende
figuren gemaakt.
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Groetjes Nicolette

Feedback
Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van
worden? Of vind 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!
Vrijdag 1 feb
Maandag 11 feb
Woensdag 13 feb
Donderdag 14 feb
Vrijdag 15 feb
18 tm 22 feb
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 27 maart
19 t/m 21 maart
Vrijdag 22 maart

Vrijdaginfo 10
15.30 uur commissie schoolplein
Inloop ochtend, Koffieochtend,
Disco, vrijdaginfo 11
Studiedag alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Rapport mee naar huis
Start project
Vrijdaginfo 12
Koffieochtend: schoolplan
Kijkavond project, open dag
Atelier
Rapportgesprekken
Vrijdaginfo 13

