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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Fleur, Eva-Lynn, Nora, Jasper, Kyara, Aukje en  Nicky. Wij 

wensen jullie een fijne dag!  

Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie starten Mikayla en Ryan 

bij juf Eline in groep 1 bij ons op school. 

Welkom en veel plezier op de 

Regenboog. 

2 kleutergroepen 

Na de vakantie is het zover. Dan hebben we een nieuwe 

kleutergroep op school. Beide lokalen in de kleutergang 

zullen dan bezet zijn door een kleuterklas. Alle ouders van 

de betreffende groepen hebben hier vanzelfsprekend al 

alle informatie over gekregen.  

Voor het nieuwe lokaal kunnen we nog wel wat spullen 

gebruiken bijvoorbeeld een mooi keukentje, zie hiervoor 

ook het stukje onderaan deze nieuwsbrief van groep 1 /2. 

Afgelopen maanden is het lokaal ook gebruikt in groep 4 in de ochtenden en voor crea en 

kooklessen. We hebben nu een ruimte in onze teamkamer ingericht met een aantal leerlingtafels 

zodat we de kinderen uit de groepen apart les kunnen geven. De crea en kooklessen kunnen door 

het inzetten van verrijdbare kasten ook in de gewone lokalen van de kinderen plaatsvinden. Of in de 

aula wanneer de situatie dat toelaat. 
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Beweegcircuit  

 

Ateliers 
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Let’s do it woensdag 12 februari 
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Broertjes /zusjes 

Heeft uw kind nog broertjes of zusjes die nog niet zijn aangemeld op school, verzoek ik u om 
dit binnenkort te doen. Dan kunnen wij hier rekening mij houden met de groepsplanning 
voor komend schooljaar. 

 
Rapport gesprekken 
De eerste week van maart staan de rapportgesprekken gepland. Maandag na de vakantie zullen de 
lijsten in de hal liggen waarop u zich voor deze gesprekken kunt inschrijven. 
De gesprekken voor de ouders van groep 1 /2 hebben een aanpassing. 
De ouders van de kinderen uit groep 2 kunnen zich voor woensdag 4 maart inschrijven voor een 
gesprek met juf Eline, juf Jessica en juf Lilian samen. Dit vindt plaats tussen 13.00 uur en 16.30 uur. 
Zo kunt u van Eline de informatie over uw kind krijgen van de afgelopen periode en kennismaken 
met Jessica en Lilian.  
De ouders van de kinderen uit groep 1 kunnen zich voor dinsdag 5 maart inschrijven. 
 

Hulpouders 
De OR kan op verschillende momenten in het jaar wel wat extra handen gebruiken. Wilt u zich graag 

extra inzetten op school, tijdens leuke en gezellige activiteiten voor alle kinderen?? 

Meld u zich dan aan bij Lizzie (06 41224845) onder vermelding van uw naam en dat van uw kind. Bij 

evenementen wordt er dan contact gezocht en kunt u aangeven of u dan beschikbaar bent. 

Uw hulp is nodig en wordt zeer gewaardeerd! 

Disco 

Maandag 10 februari is de laatste mogelijkheid om een kaartje voor de disco te kopen!!! 

Kaartverkoop                                                                    5,6,7 en 10 februari. 

8:20-8:30 uur.                         Kosten:  Onderbouw gr 1,2,3,4 = 2 euro.                  

Bovenbouw gr 5,6,7,8 = 2,50 euro 

Tijden Onderbouw 18:15 uur tot 19:30 uur. Bovenbouw 19:45 uur tot 

21:30 uur 
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Terugblik op de stakingsdagen 

 
De Regenboog heeft bewust gekozen om niet te staken, maar wij hebben wel door middel van het 
opnemen van een filmpje het punt onder de aandacht gebracht. 
 

4300 scholen waren dicht. Niet omdat leraren vinden dat ze te weinig verdienen, maar om aandacht 

te vragen voor de toekomst van het onderwijs. We zijn oprecht bezorgd. Zeker omdat de minister 

nadrukkelijk heeft uitgesproken gedurende deze kabinetsperiode geen extra investeringen in het 

onderwijs te willen doen. En dat terwijl goed onderwijs mede de toekomst bepaalt. 

 

Overal waren leraren op straat; een zichtbare actie. Verschillende scholen hebben op ludieke 

manieren aandacht gevraagd voor het probleem. 

 
Er waren ook activiteiten die minder de aandacht trokken. Zo kwamen op verschillende plaatsen in 
het land schoolleiders bijeen. Uit de berichten die ik daarover kreeg, komt sterk naar voren dat met 
name de zorgen over het lerarentekort en, daarmee samenhangend, het imago van het vak 
aandacht vragen. 
“Schoolleiders zijn vaak het hitteschild voor het team en voor de ouders. Ze willen overal goed voor 
zorgen. Maar als ze dat in stilte doen, heeft niemand in de gaten hoe erg het is. Als we echt iets 
willen veranderen, moeten we open zijn” ( Petra van Haren voorzitter van de AVS in Trouw 1-02-20) 
 
Ook hier op De Regenboog worstelen we met de genoemde zaken. Er is niet altijd vervanging voor 
zieke leerkrachten en moeten we groepen verdelen. Middelen om een boventallige leerkracht, als 
die al te vinden is, aan te stellen ontbreken. 
Leraren hebben vaak het gevoel dat ze niet kunnen doen wat ze voor individuele kinderen zouden 
willen doen omdat de tijd hen ontbreekt. Dat leidt tot werkdruk en uitval. 
Jonge, startende leraren zouden veel minder voor de klas moeten staan zodat ze zich kunnen 
scholen, tijd hebben voor coachings- en begeleidingsgesprekken. Helaas, de praktijk is anders. Ook 
dat leidt tot uitval.   
Ook ik heb me, evenals vele collega-schoolleiders, voorgenomen om duidelijker en meer met jullie te 
communiceren waar we tegenaan lopen, wat we niet op kunnen lossen en wanneer we waar nodig 
dan maar burgerlijk ongehoorzaam zijn. 
  
Onderwijs is een mooi vak. Leraren verdienen respect en vertrouwen. Van de overheid maar ook van 
jullie, de ouders. Steun hen waar kan. Vertrouw op hun professionaliteit. Geef hen de ruimte om 
met hun kerntaak, het lesgeven, bezig te zijn. 
Wanneer we dat met elkaar kunnen opbrengen, komen we er wel en krijgt het vak, en daarmee de 
leraar, weer het imago wat het verdient. 
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Tevredenheidspeiling ouders  

  

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen van CBS De Regenboog 

  

Hoofddorp, 7 februari 2020 

Betreft: tevredenheidspeilingen voor ouders in schooljaar 2020 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is erg belangrijk voor de scholen 

van Meer Primair. Tweejaarlijks stellen we, mede daarom, leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en 

medewerkers in de gelegenheid om ons te informeren over hetgeen zij belangrijk, waardevol en 

plezierig vinden aan onze school. Ook horen wij graag op welke punten verbetering zou moeten 

plaatsvinden. In samenwerking met ‘Scholen met Succes’ nodigen wij u van harte uit om deel te 

nemen aan de oudertevredenheidspeiling. 

Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een e-mail om deel te nemen aan deze 

oudertevredenheidspeiling. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, willen wij u 

vragen om één (hoofd)ouder per gezin de peiling te laten invullen. Het invullen zal ongeveer tien 

minuten van uw tijd vragen. Als u meer dan één kind heeft, zal een deel van de vragen opnieuw aan 

u worden voorgelegd. Bij vragen over bijvoorbeeld de leerkracht, vragen wij u om telkens de 

leerkracht die het meest voor de klas staat, in gedachten te nemen. In één van de laatste vragen 

heeft u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze 

school.  

Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt en gerapporteerd. In de rapportage is het niet 

mogelijk om antwoorden te herleiden naar personen. De belangrijkste uitkomsten van de peilingen 

zullen wij op een later moment aan u bekend maken.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

  

Toyah Vogels 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1 / 2  

Wij zijn ondertussen hard bezig met het inrichten van het lokaal voor groep 2 straks. Het begint al 

steeds meer ergens op te lijken! Juf Lilian zal volgende week nog meer gaan inrichten maar 

misschien heeft u nog wat spullen voor in onze huishoek. Dan denken we aan een keukentje, 

tafeltje, stoeltjes, verkleedkleren, bordjes, bekertjes ed. 

Als u iets leuks heeft dan kunt u dit bij het lokaal van groep 2 brengen! 

Groep 3 / 4 

 

Zomaar twee leuke plaatjes van een rekenles met bewegend leren in groep 3 

 

Groep 8 

Wat wordt er hard gewerkt in groep 8. We zijn begonnen met het bord in de klas voor 

rekenen. Wat gaat dit goed. De kinderen merken dat het beter gaat. Ze zeggen: "Door 

doelen te stellen heb je meer inzet om je doel te gaan halen!" En daar gaat het om. Nog een 

week hard werken en dan lekker vakantie. Na de vakantie weet elk kind naar welke school 
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van het voortgezet onderwijs ze 

gaan. Dan is het definitief en kan 

de juf alle inschrijfformulieren 

afgeven. Dan komt het afscheid 

steeds dichterbij.... 

 

 

 

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! 

Dinsdag 11 februari  8.30 uur inloopspreekuur GGD/altra 

Woensdag 12 februari Let’s do it kids afvaldag 

Donderdag 13 februari disco 

Vrijdag 14 februari Studiedag- alle kinderen vrij 

Vrijdag 14-2 t/m zondag 26-2 voorjaarsvakantie 

25-2 t/m 6-3 Projectweek kunst 

Dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart rapportgesprekken 
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 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

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

156211897849824/ 

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

