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Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Jeshua, Youssef, Sef, Shayenne, Anne, Luvlee, Damian en 

Fleur! Wij wensen jullie een fijne dag.  

Nieuwe leerlingen... 

Na de kerstvakantie is Gabriel gestart in groep 1/ 2. Zijn broer Andrei is gestart in groep 3/ 4 
Komende weken starten Samuel, Melati en Isa in groep 1/ 2. 
Wij wensen alle kinderen veel plezier op de Regenboog. 

Inhoud 

• Inleiding 

• Korte mededelingen 

• Juf Marianne 

• Belangrijke data 
 

Woensdag 9 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 11 februari Infoboog 6 

Vrijdag 18 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Zaterdag 19 t/m zondag 27 februari Voorjaarsvakantie 

 

Inleiding 

Ik wens u allen het allerbeste voor 2022! 

Met veel plezier schrijf ik deze Infoboog. Wij zijn heel blij dat we gewoon na de kerstvakantie weer met 

kinderen in de klassen onderwijs mogen geven. Gewoon zoals we dit het liefste doen.  

Wij zijn ons enorm bewust van de besmettelijkheid van de omikron-variant. Hopelijk valt het voor iedereen 

mee en kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk doorgang laten vinden.  

Ondanks alle corona perikelen hebben wij ook voor de school een aantal mooie plannen voor 2022. Wij zijn 

heel druk bezig om in het voorjaar een nieuwe ruimte in de school te openen. Een ruimte waarin het 

onderzoeken en ontwerpen centraal staan. Een ruimte voor wetenschap en techniek. Een ruimte waar voor 

ieder probleem goede oplossingen bedacht kunnen worden, met allerlei verschillende materialen. Denkt u 

aan; een robot van lego die de kinderen zelf kunnen programmeren, constructies van karton, programmeren 

met micro bits, koken in de keuken, kweken van plantjes. Leren naaien met een naaimachine, gebruik van 

smartgames, enz. 

Het gaat in de basis uit van het "denken-doen-delen" principe. Kinderen leren een oplossing voor een 

probleem te ontwerpen en ook uit te voeren en waar nodig te verbeteren. Door samen te werken en elkaars 
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kennis te benutten stimuleren we ook de creativiteit. Kinderen leren dat er voor ieder probleem meerdere 

oplossingen zijn die elkaar soms ook weer kunnen versterken. Zie onderstaande afbeelding. 

 

Komende periode gaan we in verschillende klassen al aan de slag met de nieuwe materialen zodat we leren 

wat de mogelijkheden zijn. Groep 5/6 heeft deze week al een les gehad en op het nieuwe podium gezeten. Wij 

hebben er in ieder geval enorm veel zin in. Vanzelfsprekend houden we u via de Infoboog op de hoogte. 
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Korte mededelingen 

Heeft iemand een zwart koptelefoontje merk Rolfstone (in ear) bij de voordeur aan de straatkant van de 

school gevonden?  

Tijdens de studiedag op 24 dec hebben we op afstand gebrainstormd over onze projectweek die gepland staat 

in de periode eind maart-begin april. Het thema en de plannen houden we nog even geheim. Wordt vervolgd...  

Juf Marianne 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Marianne 

Heller de nieuwe leerkracht in groep 1/2. Ik kom Eline 

versterken op de maandag, dinsdag en woensdag.  

Ik werk al 17 jaar met veel plezier in het basisonderwijs. Ik heb al 

bijna alle leerjaren gehad op groep 3 na. Ik heb een passie voor 

techniek en ICT.  

Ik woon in Hoofddorp, ik ben getrouwd en moeder van 4 

prachtige kinderen. Ik heb een zoon van 9, een dochter van bijna 

6, een zoon van 3,5 en een dochter van 4 maanden.  

Daarnaast reis ik graag en ben ik dol op wintersporten, maar het 

samen met mijn gezin iets ondernemen doe ik nog het liefst.  

Afgelopen maandag ben ik met veel enthousiasme gestart, 

wellicht heeft u mij al even kort gezien op het plein. Ik zie er 

naar uit om de komende tijd u en de kinderen beter te leren 

kennen. En natuurlijk het team op de Regenboog te versterken.  

Vriendelijke groet, 

Marianne Heller 

 

Belangrijke data! 

Woensdag 9 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 11 februari Infoboog 6 

Vrijdag 18 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Zaterdag 19 t/m zondag 27 februari Voorjaarsvakantie 
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