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Wij feliciteren….
Voor de komende weken feliciteren we Kyara, Aukje, Nicky, juf Melanie, Mees,
Femke en Eva met hun verjaardagen. Wij wensen jullie een fijne dag!

Welkom
Maandag 25 februari komen James (groep 4/5) en Amy (groep 1 /2) voor het eerst bij ons op school.
Wij wensen jullie veel plezier op De Regenboog.

Project
Na de voorjaarsvakantie gaan wij starten met het project ‘de toekomst’.
Elke groep gaat met een eigen thema aan de slag en halverwege het
project gaan we ook samen een tijdscapsule ingraven!
Zoals ieder jaar is er ook weer een kijkmoment. Dit zal zijn op woensdag 13
maart van 16:30 tot 18:00.
U bent van harte welkom om in de klassen het gemaakte werk te komen
bewonderen.

Cito
In de maanden januari en juni worden op bijna alle scholen in Nederland toetsen
afgenomen.
Voor ons is het een meetmoment waarbij we in deze maanden de voortgang meten op de
vakken taal (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen) en rekenen. Op deze wijze meten
we wat de voortgang is ten opzichte van het vorige toetsmoment en kijken we wat deze
informatie ons brengt.
Dat doen we aan de hand van een analyse op deze vakken en we houden ons aanbod op
deze vakken tegen het licht. Is datgene wat we doen en hoe we het doen effectief? Zijn we
op de goede weg? Moeten we zaken aanpassen? Hebben we gemeten wat we willen
weten? Er volgt dan dus een gesprek met elkaar over ons vak. Het vraagt ons om even stil te
staan en te reflecteren.
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Daarnaast kijken we ook naar het kind en zijn ontwikkeling. Welke behoeften heeft het kind
en hoe kunnen wij hier passend bij aansluiten.
Dit alles resulteerd in het rapport en het daarbij behorende gesprek.
Vrijdag 1 maart gaan de rapporten mee naar huis.
De gesprekken staan gepland 19-20-21 maart.

Staking 15 maart

Vrijdag 15 maart staat er weer een landelijke staking onderwijsstaking gepland. Het grootste deel
van het team van De Regenboog heeft besloten te gaan staken. Dit betekent dat vrijdag 15 maart de
school gesloten is. In de week van 25 februari ontvangt u als ouder nog een brief vanuit
MeerPrimair.

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 groep doorbroken 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.
Er zijn al een aantal ouders die zich hebben aangemeld, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken.
Heeft u interesse om te helpen of wilt u eerst meer weten over de verwachtingen? Loop gerust
binnen!

Disco
De disco donderdagavond voor de vakantie was een groot succes. Veel kinderen hebben
staan swingen in sportieve outfits. Ik wil bij deze de ouderraad bedanken voor de
organisatie. Top geregeld!

Open dag
We hebben de open dag verplaats naar woensdag 6 maart. Deze dag is de school open voor alle
belangstellenden.

Koffie ochtend

Woensdag 13 februari heeft er weer een koffie ochtend plaatsgevonden. Hierbij hebben we
gesproken over het ouderportaal van Parnassys, huiswerk, hulpouders en het atelier. Allereerst wil ik
alle ouders die aanwezig waren bedanken. De opbrengst van de gesprekken zijn heel waardevol voor
de ontwikkeling van de school.
Hieronder kort de opbrengst. Mocht u naar aanleiding van onderstaande uitgebreidere informatie
ontvangen kan dat.
Parnassys. Het sluiten van het ouderportaal betekent niet dat de ouders geen informatie meer
krijgen. U bent als ouder te allen tijde welkom bij de leerkracht om te vragen hoe het met uw kind
gaat. De leerkracht vindt het prettig om goed contact te hebben met u als ouders.
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Ouderhulp. In de vorige info stonden verschillende oproepen aan u om te helpen met dingen in
school. Gelukkig is hier wel reactie op gekomen, maar niet veel. Komende periode hangen we een
bord in de grote hal binnen, waarop we continue melden waar we nog hulp kunnen gebruiken.
Komende koffieochtend staat gepland op maandag 11 maart vanaf 8.30 uur. Deze dag staat het
schoolplan 2019-2023 op het programma.

Jeugd Sport Pas

Schrijf je nu in voor de (Jeugd)SportPas
De (Jeugd)SportPas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende
sporten. Zo kan iedereen van 0 tot 100 ontdekken welke sport het beste bij ze past. Dus niet alleen
voor jou, maar ook voor je ouders of je broer/zus hebben we een leuk en gevarieerd sportaanbod.
Ontdek op onze speciale website welke leuke sporten je allemaal kunt uitproberen?
Diversiteit aan sporten
Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het veld of in het zwembad, in
teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het meest plezier in hebt en misschien
ontdek je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 5 hebben we onder andere atletiek, duiken,
diverse zelfverdedigingssporten, bowling, hockey, handbal, skiën/snowboarden, squash, tennis en nog
veel meer. Maar er komen nog regelmatig nieuwe sporten bij.
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle basisvaardigheden
van de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale manier om niet alleen een sport uit
te proberen, maar ook kennis te maken met de sportaanbieder. Na de kennismakingslessen besluit je
of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent nergens toe verplicht.
Aanmelden en betaling JeugdSportpas
De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je je aan kunt melden en betalen. Een inlogcode is
niet meer nodig. Betalen voor de kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, Voor vier lessen betaal je
meestal € 11,-. Inschrijven voor blok 4 en 5 kan kan via:
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De lessen voor blok 4 starten na de
voorjaarsvakantie, dus wees er snel bij!
Heb je vragen over de jeugdsportpas neem contact op met Esther de Heij via de mail
JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055517
Zien we jou binnenkort bij voetbal, zwemmen, rugby of kickboksen?

Jeugdschaaktoernooi
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Op zaterdag 6 april zal Schaakclub De Vennep van 13:00 uur tot
17:00 uur een schaaktoernooi organiseren voor kinderen die op de
basisschool zitten. Dit toernooi wordt gehouden in Wijkgebouw
Linquenda, Oostmoor
52, Nieuw-Vennep.
Aan dit toernooi kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen die op
de basisscholen in de Haarlemmermeer zitten.
Er zijn 3 individuele prijzen te winnen voor de 3 beste schakers en
er zijn 3 schoolprijzen te winnen waarbij gekeken wordt naar de
resultaten van de 4 beste schakers per school.
De kinderen kunnen zich individueel opgeven bij Schaakclub De
Vennep op het volgende e-mailadres:
info@schaakclubdevennep.nl
In de mail graag vermelden de naam, leeftijd, telefoonnummer
ouder(s) en naam van de basisschool.

Nieuws uit de klassen
Groep 1/ 2 en Groep 7
Groep 1-2 is bezig met het thema Ruimte. Samen met groep 7 hebben ze
een eigen planeet ontworpen. Ze waren ontzettend leuk bezig. En wat
een verschillende planeten werden er bedacht. Zo was er een
pannenkoeken planeet, dit zagen de juffen wel zitten!!! Ook waren er
planeten met glitters en planeten met heel veel kleuren. Groep 7 heeft
het verhaaltje bij de planeet opgeschreven. Het was een gezellige en
leerzame ochtend voor allemaal!
Groep 3
Sinds een paar weken gebruikt groep 3 ook de Chromebooks. Hierbij
oefenen ze via zulu.connect op verschillende websites, zoals Squla,
Rekentuinen, Veilig leren lezen etc. De kinderen vonden het erg leuk. ‘Hij doet niet’ was een zin die
nog nooit zo vaak was gezegd in groep 3. Gelukkig deden de Chromebooks het aan het einde bij
iedereen en was het erg leerzaam!
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Groep 4/5
Donderdag 14 februari is James bij ons in de klas gekomen. Tom en Luuk (klassendienst) hebben
hem bij de deur welkom geheten, zij deden dit op een hele leuke manier. De hele groep heeft hem
geholpen die dag en we zagen dat hij het al snel naar zijn zin had, Super!
Groep 5/6

Tijdens de lessen van natuur en techniek (Naut) hebben we het dit thema over het
leven om je heen. Hierbij hebben we ook geleerd dat er verschillende soorten dieren zijn en dat je
deze kunt verdelen in groepen. Al deze soorten dieren en groepen hebben ook hun eigen
kenmerken. Tijdens een paar potjes kwartet hebben we flink geoefend met deze kenmerken. Dit was
erg gezellig!

Groep 8
Op zaterdag 9 februari heeft Byoux Brobbels meegedaan met de tweede ronde
van de voorleeswedstrijd. Dit vond plaats in de centrale bibliotheek te
Hoofddorp .
Ze heeft erg goed gelezen! Helaas is een ander meisje doorgegaan naar de
volgende ronde. Maar ik kan niets anders zeggen dan dat ze enorm haar best
heeft gedaan en wij heel trots op haar zijn!

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!
18 tm 22 feb
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart
Vrijdag 8 maart

Voorjaarsvakantie
Rapport mee naar huis
Start project
OPEN DAG
Vrijdaginfo 12
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Maandag 11 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 27 maart
19 t/m 21 maart
Vrijdag 22 maart

Koffieochtend: schoolplan
Kijkavond project
Atelier
Rapportgesprekken
Vrijdaginfo 13

