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Wij feliciteren.... 

Komende week zijn Ryan, Rivano en Felicia jarig! Wij wensen jullie een fijne dag. In de 

zomervakantie zijn: Meave, Damian, Ashvina, Yalissa, Santiago, Boaz, Liam, Soulayman, 

Sanne, Bora, Noah en Szilard jarig. Tom is in de eerste week na de vakantie jarig. Iedereen 

een hele fijne verjaardag toegewenst. 

Welkom op De Regenboog 

Na de zomervakantie starten Vince en Luke in groep 4 /5 bij juf Danique en juf Suzanne. Welkom!!! Wij 

wensen jullie veel plezier op De Regenboog! 

Inhoud 

• Inleiding 

• Korte mededelingen 

• Nieuwe collega’s 

• Kernconcepten 

• Vakantie en studiedagen rooster 

• Belangrijke data 
 

Vrijdag 8 juli Infoboog 

Maandag 11 juli Musical en afscheidsavond groep 8 

Woensdag 13 juli 11.50 uur Uitzwaaien groep 8 

Donderdag 14 juli Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

Vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus Zomervakantie, alle kinderen vrij 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag 

Donderdag 1 september Koffie ochtend 

Dinsdag 13 september Algemene informatieavond groep 1 t/m 8 

Dinsdag 20 en woensdag 21 september Start gesprekken groep 1 t/m 8 

Inleiding 

Komende week staat in het teken van afscheid. De andere klassen nemen afscheid van hun juf en komen 

volgend jaar bij een of meerdere nieuwe leerkrachten. We nemen ook afscheid van een paar kinderen uit 

andere groepen en afscheid van een paar collega’s. 

Afscheid van groep 8, de kinderen en veel ouders. Na 8 jaren Regenboog breekt er een nieuwe periode aan. Zij 

gaan hun toekomst tegemoet. Wij zullen hen enorm missen.  

We danken alle ouders voor hun vertrouwen en wensen de kinderen een mooie tijd op de middelbare school 

toe.  

Naast afscheid verwelkomen we ook weer nieuwe kinderen en nieuwe collega’s. Wij kijken er enorm naar uit 

om van komend schooljaar weer een goed jaar te maken. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Korte mededelingen 

Komende dinsdag 12 juli nemen we afscheid van onze vertrekkende collega’s. Vanaf 14.20 nemen wij met de 

kinderen afscheid op het plein. Daarna heeft u als ouders onder het genot van een hapje of een drankje de 

gelegenheid om afscheid van Renske, Louise, Saskia en Marcella te nemen op het plein. 

Woensdag 13 juli zwaaien we groep 8 uit. Alle kinderen uit groep 1 t/m 7 maken dan een ere haag. Daarmee 

zwaaien we de kinderen van groep 8 voor de laatste keer uit. Hun vakantie begint dan! U bent welkom om 

langs het hek te komen kijken. 

Komende week is de laatste optie om de gevonden voorwerpen te controleren. Spullen liggen op de tafel in de 

hal. Loopt u gerust even naar binnen om te kijken. 

De laatste donderdag krijgen alle kinderen aan het eind van de middag een ijsje bij de ijscokar. Geregeld door 

de ouderraad. 

Nieuwe collega’s 

Sandra 

Hallo, mijn naam is Sandra Nonner.  Volgend jaar zal ik voor groep 8 staan. Ik ben 56 jaar en sta al heel lang 

voor de klas. Vooral groep 8 de laatste jaren en daar geniet ik van. Ik heb een dochter van 25 en een zoon van 

22 jaar. Het gezin is een jaar geleden aangevuld met een ontzettend lieve hond, waar ik heerlijk mee wandel . 

Verder ben ik gek op avontuurlijke reizen, op zoek naar andere culturen en prachtige natuur. Ik zie er naar uit 

om volgend jaar op de Regenboog te beginnen en jullie te leren kennen. 

Sanne 
 
Hoi, mijn naam is Sanne Peters en vorig jaar ben ik afgestudeerd als leerkracht. Met veel plezier heb ik een jaar 

gewerkt op de school waar ik mijn LIO heb gelopen en nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kom werken 

in groep drie en kijk hier ontzettend naar uit. Samen met de kinderen zorgen dat zij straks kunnen lezen en 

schrijven. Daarnaast vind ik het leuk om muziek- en dramalessen te geven en om lekker bewegend te leren. Dit 

kan zowel buiten als binnen. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik vijf dagen per week te vinden op de 

Regenboog. Ben ik niet aan het werk, vind ik het heerlijk om thuis te koken en te eten met vrienden.    

Suzanne 

Wat leuk dat ik mij even mag voorstellen! Ik ben Suzanne van Schaik-Bruijnzeel en woon samen met man en 

kind in Aalsmeer. Vanaf aankomend schooljaar mag ik juf Danique ondersteunen in groep 4/5. 

Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de mode was het voor mij tijd om mijzelf weer nieuwe uitdagingen te 

geven. Twee jaar geleden ben ik begonnen met de lerarenopleiding om uiteindelijk zelf voor de klas te mogen 

staan. 

Sinds de geboorte van mijn eigen kind heb ik zijn ontwikkeling van dichtbij mogen meemaken. Dit heeft mijn 

kijk op een kind verbreed en is het zaadje geplant om hier meer mee te doen. Ik vind het belangrijk dat de 

kinderen met plezier naar school gaan. School moet een veilige en vertrouwde omgeving zijn waar kinderen 

zichzelf kunnen zijn, kunnen ontdekken en daardoor actief te kunnen leren. Het is mooi om hier een onderdeel 

van te mogen zijn. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Aankomend schooljaar zal ik op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag als onderwijsassistent werkzaam 

zijn. Op sommige momenten zal ik voor mijn studie verschillende opdrachten uitvoeren tijdens de lesdagen. 

Dit zal altijd in overleg zijn met juf Danique. 

In mijn vrije tijd ga ik graag met onze caravan op pad. Verder vind ik het leuk om te lezen, te tuinieren, te 

fietsen en heerlijk om te skiën. 

Ik kijk er naar uit om jullie persoonlijk te ontmoeten. 

Groet Suzanne 

Kernconcepten 

Komend schooljaar gaan we werken met kernconcepten. Kort gezegd zijn dit overkoepelende thema's die door 

de hele school tegelijk worden aangeboden. Deze thema's dekken alle leerlijnen van wereldoriëntatie. We 

gebruiken onder andere onze huidige wereldoriëntatie methode, daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om 

de stof in een betekenisvolle context aan te bieden. Twee middagen per week (dinsdag- en donderdagmiddag) 

werken we projectmatig aan het kernconcept. Dit gebeurt in en om de  school. We koppelen hier ook 

challenges aan zodat we  goed gebruik kunnen maken van het Lab'O. Maar ook de leerlijnen sociaal 

emotionele ontwikkeling en burgerschap krijgen een plaats. Deze kernconcepten openen en sluiten we 

feestelijk! En omdat we een rijke leeromgeving willen inrichten kunnen we uw hulp en netwerk ook altijd goed 

gebruiken. Mogelijk kunt u of een bekende van u een les verzorgen passend bij het kernconcept, of in de 

organisatie van de opening/afsluiting. Bij aanvang van de kernconcepten zullen wij u altijd informeren over het 

thema en de plannen die we hebben voor de verschillende groepen. Daarnaast zullen wij u tijdens de 

algemene informatie avond bij de start van het schooljaar hier ook meer over vertellen. 

Voor kinderen in het basisonderwijs is het belangrijk om inzicht te krijgen in zichzelf, hun directe sociale en 

fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld. Dit alles is bij elkaar gebracht in acht kernconcepten. In 

een kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. 

De volgende kernconcepten komen aan bod: 

Natuur en Techniek 

1. Energie (bijvoorbeeld “Waarom ‘werkt’ iets?”) 

2. Materie (bijvoorbeeld “Waar is het van gemaakt?”) 

3. Groei en leven (bijvoorbeeld “Wat is het leven en hoe ontwikkelt iets/iemand zich”) 

4. Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld “Waarom zien we steeds hetzelfde patroon”) 

Mens en samenleving 

5. Macht en regels (bijvoorbeeld “Wie is de baas”) 

6. Binding (bijvoorbeeld “Waar is het van gemaakt”) 

7. Communicatie (bijvoorbeeld “Hoe breng ik een boodschap over”) 

8. Tijd en ruimte (bijvoorbeeld “Hoe groot is onze planeet en de ruimte”) 

Per kernconcept is er een uitgebreide handleiding, waarin o.a. de zogenaamde ‘mindmap’ is opgenomen. In de 

mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, 

komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten. Belangrijk bij het leren van inzichten is het praktisch 

handelen. De basis van begrip is dan aanwezig en de leerlingen kunnen dit verder uitdiepen, verfijnen en 

verbreden. De meeste feiten zijn gekoppeld aan de kernconcepten. De feiten die zij leren, hangen samen met 

hun interesses. Dit geeft een hoge mate van betrokkenheid waardoor de feiten die geleerd worden, veel beter 

onthouden worden. De manieren van leren, zullen gevarieerd zijn. De vakken voor De kernconcepten worden 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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gezamenlijk geopend. Ieder kernconcept wordt op gepaste wijze afgesloten. De ouders worden hier ook bij 

betrokken. 

Binnen iedere bouw (onder/midden/boven) wordt op geheel eigen wijze vorm gegeven aan de inhoud van een 

kernconcept. Bij de jongere kinderen koppelen we er een betekenisvol thema aan vast waarin spel een 

belangrijk element is. Kinderen leren hierdoor op een betekenisvolle wijze. In de hogere groepen richten we 

ons meer op de onderzoekende houding van de leerling. Zij gaan in de periode van een aantal weken aan de 

slag met een brede opdracht. 

Komend schooljaar staan de volgende kernconcepten gepland: 

1. Macht & Regels (september) 

2. Groei & Leven (oktober t/m december) 

3. Tijd & Ruimte (januari t/m maart) 

4. Energie, kracht en golven (april t/m juli) 

We starten dit schooljaar met het kernconcept Macht en Regels. Hieronder alvast wat informatie. 

Centraal in dit kernconcept staat de vraag in hoeverre gedrag wordt bepaald door eigen vrije wil of door wat 

anderen impliciet of expliciet van je verwachten of afdwingen. Dit vormt de basis voor het besef wat macht is, 

hoe je macht kunt krijgen en hoe macht wordt uitgeoefend. Een belangrijk aspect van het uitoefenen van 

macht is het bestaan van ongeschreven en geschreven regels. Ook jonge kinderen beseffen dat er regels zijn 

en dat die er ook moeten zijn. Pas op latere leeftijd zijn leerlingen hier bewust mee bezig, ontdekken zij de 

mechanismen die aan macht en regels ten grondslag liggen en stellen ze regels ter discussie. Regels en wetten 

zijn nodig om goed met elkaar te kunnen samenleven of samen te spelen en te werken, zonder dat 

voortdurend de machtsvraag speelt. Regels brengen een ordening aan. Een groep heeft regels nodig om als 

groep en als individu binnen de groep te kunnen functioneren. Dat geldt zowel voor een kleine groep (gezin, 

klas) als voor een land. Het stellen van regels kan autoritair gebeuren (alle macht is in handen van één persoon 

of een kleine groep) of heel democratisch (iedereen heeft een stem in het geheel en evenveel macht). Het 

besef van de verandering die onze maatschappij in dit opzicht heeft doorgemaakt van de Middeleeuwen tot 

heden en de verschillen met andere culturen, maken eveneens deel uit van dit kernconcept. Informele 

machtsuitoefening ontstaat door impliciete regels of druk binnen een groep om je aan bepaalde codes te 

houden. Impliciete afspraken bepalen in belangrijke mate de cultuur van een volk. Macht speelt overal en in 

allerlei maatschappelijke domeinen. Ook bij kleine kinderen is macht belangrijk, omdat zij al vroeg ontdekken 

hoe zij invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en anderen kunnen manipuleren en omgekeerd. Het 

kernconcept Macht en regels richt zich op de vraag wie de baas is op school, in het spel, op een club, van een 

land, in Europa en in de wereld en waarom dit zo is. Bewuste en onbewuste beïnvloeding in relaties komen 

aan de orde. Ook komen kenmerken van leiderschap aan de orde. De macht van één persoon beïnvloedt de 

vrijheid van anderen. De lust naar macht en de drang naar vrijheid hebben ook een belangrijke rol gespeeld in 

de geschiedenis (staatsvormen) en zijn de oorzaak van veel oorlogen. Dit kernconcept beslaat daarom een 

belangrijk deel van de vakken geschiedenis en staatsinrichting. Maar ook de “gouden” eerste weken van het 

schooljaar staan centraal. Hoe willen wij het in de klas en welke regels en afspraken maken wij hierover. Groep 

1 t/m 5 richten zich ook op verkeer. Groep 6 t/m 8 nemen ook de informatie rondom Prinsjesdag mee in het 

aanbod. 
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Vakanties en studiedagen 2022-2023 

In onderstaande tabel staan de schoolvakanties en de geplande studiedagen voor het komende schooljaar. De 

planning van de studiedagen is in samen spraak met de MR tot stand gekomen. Wilt u met het plannen van 

vakanties en uitstapjes rekening houden met deze dagen. Verlof aanvragen zijn echt alleen voor 

uitzonderingen en noodsituaties. 

Vakanties  
Herfstvakantie 2022 Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  
Kerstvakantie 2022-2023 Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari   
Voorjaarsvakantie 2023 Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart    
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2023 Vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april  
Meivakantie 2023 Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei  
2e Pinksterdag Maandag 29 mei  
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei  
Zomervakantie 2023 Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september  
  

Studiedagen  
 Dinsdag 27 september 2022  

 Woensdag 28 september 2022 

 Maandag 24 oktober 2022 

 Maandag 5 december: alle kinderen om 12.00 uur uit! 

 Vrijdag 23 december 2022 

 Woensdag 15 februari 2023 

 Donderdag 16 februari 2023 

 Donderdag 6 april 2023 

 Dinsdag 30 mei 2023  

 Vrijdag 21 juli 2023 

Belangrijke data!  

Vrijdag 8 juli Infoboog 

Maandag 11 juli Musical en afscheidsavond groep 8 

Woensdag 13 juli 11.50 uur Uitzwaaien groep 8 

Donderdag 14 juli Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

Vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus Zomervakantie, alle kinderen vrij 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag 

Donderdag 1 september Koffie ochtend 

Dinsdag 13 september Algemene informatieavond groep 1 t/m 8 

Dinsdag 20 en woensdag 21 september Start gesprekken groep 1 t/m 8 

  

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
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