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 Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Stef, Bella, Roos, en Nikkie! Wij wensen jullie een fijne dag. 

Nieuwe leerlingen 

 

Afgelopen week is Mauri in groep 1/2 bij juf Eline gestart. Wij wensen je veel plezier op De Regenboog. 

Inhoud  

• Paasviering 

• Extra handen in de klas 

• Ict-lessen 

• Overige mededelingen 

• Kalender 

Paasviering 

 

Zoals u in de vorige Vrijdaginformatie heeft kunnen lezen, vieren we op school het paasfeest op woensdag 31 

maart.  

De dag begint met een gezellig paasontbijt. Voor het ontbijt hoeven de kinderen niets mee te nemen, want ze 

krijgen een gevulde paasontbijt-box die wordt geleverd door restaurant Verhage. Voor drinken wordt ook 

gezorgd.  

Wel willen we vragen of alle kinderen een gekookt ei mee willen nemen, dat niet is bedoeld om op te eten. 

Waarvoor dan wel, dat verklappen we nog niet. 🙂 

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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Extra handen in de klas 

Vanaf april krijgt iedere groep, twee ochtenden ondersteuning in de groep. Met deze extra handen in de klas 

wordt het voor de leerkrachten mogelijk om vaker met kleine groepjes kinderen te werken. Zij kunnen 

achterstanden aanpakken, maar ook aansluiten bij kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De extra 

ondersteuners in de klas begeleiden de rest van de kinderen tijdens het zelfstandig werken. 

• In groep 1/ 2 komt juf Marlenne. 

• In groep 3 en groep 7/8 komt juf Myrna, zij stelt zich komende vrijdaginfo voor. 

• In groep 4/5 en 6/7 komt juf Monica 

ICT-lessen 

ICT Lessen Hackshield 

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen sinds enkele weken les over Mediawijsheid en dan met name veilig 

internetten en je datagegevens zo goed mogelijk beschermen. De kinderen hebben bijvoorbeeld tips gekregen 

om een zo veilig mogelijk wachtwoord te maken. 

De lessen worden gegeven met praatplaten, stellingen en filmpjes om de interesse van de kinderen te wekken. 

Maar dit is echter nog niet alles. Er zit een echt computerspel bij, waarin de kinderen met hun eigen avatar 

diverse werelden kunnen uitspelen en punten kunnen scoren door het beantwoorden van allerlei vragen over 

Mediawijsheid en veilig internet. Er waren zelf al kinderen die thuis verder gegaan zijn om alle punten te 

halen! De serie Hackshield duurt 5 lessen en als kinderen voldoende ""mediawijs"" zijn ontvangen ze een fraai 

diploma. De 20 spiksplinternieuwe Chromebooks die wij gisteren binnen kregen werken hier ook enorm bij. Ze 

zijn allen met touchscreen en zelfs als tablet te gebruiken! 

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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Wordles groep 3 

Ook groep 3 krijgt computerles. Meester Niels is begonnen met Word en wat kunnen ze dat al goed. Letters 

typen, dikgedrukt, schuin, onderstreept en zelfs met kleuren. Het kan niet op en wat doen ze dit al knap. Het 

leukste was natuurlijk het invoegen van afbeeldingen in Word. Wat hebben we daarmee lol gehad en al veel 

ICT-vaardigheden geleerd. Ga zo door groep 3! 

 

 

Blog op de website 

Vanaf volgende week zal meester Niels samen met enkele kinderen een blog onderhouden op onze fraaie 

website! Wat hebben we deze week geleerd en hoe hebben de kinderen dit zelf ervaren? U kunt de blog lezen 

via het tabblad ons onderwijs onder de visie. 

Overige mededelingen 

• Komende week kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken in iedere groep. 

• In de bijlage bij deze vrijdaginfo vindt u een brief van MeerPrimair over coronabesmettingen. Gelukkig 

hebben wij op De Regenboog nog geen klassen naar huis hoeven sturen. Wij hopen dit ook zo te 

kunnen houden. Hierin hebben wij samen mu u als ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij 

merken dat veel ouders de richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken heel serieus nemen, hier 

zijn wij op school heel blij om. Wij doen er samen alles aan om de besmettingsrisico's zo klein mogelijk 

te houden. 

• Mocht u thuis al uitgelezen strips/tijdschriften hebben voor groep 3 t/m 8 houden wij ons aanbevolen. 

Denkt u hierbij aan: Bobo, Donald Duck, Quest etc. 

• Wij proberen onze website continu “up to date” te houden. We willen nieuwe rubrieken toevoegen. 

Zo komt er binnenkort een blog van verschillende leerlingen over verschillende onderwerpen. Wij 

vinden het ook leuk om het perspectief van ouders een plaats te geven op de website. Dus bent u 

tevreden en vindt u het leuk om een stukje te schrijven over uw ervaringen met onze school, dan 

ontvangen wij dat graag om op de website te plaatsen. U mag het stukje mailen naar 

info@deregenbooghoofddorp.nl. Alvast bedankt. 

 

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/
mailto:info@deregenbooghoofddorp.nl
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Kalender 

Woensdag 31 maart Paasviering 

Donderdag 1 april Gewone schooldag 

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april Goede Vrijdag en Pasen 

Dinsdag 6 en woensdag 7 april Oudergesprekken via TEAMS 

Vrijdag 9 april Vrijdaginfo 17 

 

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/

