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Wij feliciteren.... 

 Komende weken feliciteren we Joris, Rayvano en Danisha. Wij wensen jullie een fijne 

dag!  

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

• Woensdag 3 juni is een gewone lesdag!!! 

• Opening vanaf 8 juni 

• Rapport 

• Cito toetsen 

• Afsluiting schooljaar 

• Tevredenheidspeilingen 

• MR ZOEKT.... 

• Ervaringen delen 

• Formatie bekend maken 

• Sportservice 

• Onderzoek covid-19 gezinsstudie (UvA) 

• Nieuws uit de klassen 

Woensdag 3 juni is een gewone lesdag!!! 

Woensdag 3 juni is een gewone lesdag voor de leerlingen die anders op maandag in die week naar 
school zouden gaan. Maandag 1 juni is er geen school in verband met Pinksteren. Woensdag 3 juni 
komt hiervoor in de plaats. De schooltijden zijn deze dag zijn als volgt:  
 

• 8.15 uur en 11.50 uur groep 8 (hoofdingang) 

• 8.15 uur en 11.50 uur groep 7 (pleiningang) 

• 8.20 uur en 11.55 uur groep 5 (hoofdingang) 

• 8.20 uur en 11.55 uur groep 2 (pleiningang) 

• 8.25 uur en 12.00 uur groep 3/4 (hoofdingang) 

• 8.25 uur en 12.00 uur groep 1 en 2 (pleiningang). 
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Opening vanaf 8 juni 

Vanaf 8 juni gaan we weer 5 dagen open. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen welkom zijn. 
Vanzelfsprekend blijven we alle eerder opgestelde hygiëne maatregelen handhaven en zorgen we 
zoveel mogelijk dat de leerkrachten 1.5 meter afstand houden van de kinderen en elkaar. 
Wij vinden het fijn dat de kinderen samen met hun leerkracht het jaar samen kunnen afsluiten. 
Daarnaast hoeven de kinderen van groep 3 t/m 8 niet meer iedere dag die zware tas met spullen 
mee te nemen! JOEPIE! 
 
Bij de opening op 8 juni houden we nog wel gespreide start- en eindtijden aan. Omdat het dan 
dubbel zo druk wordt, vragen we u om zich aan deze tijden te houden. Daarnaast is er geen ruimte 
om te blijven staan bij de ingang van het hek of de deur, zodat we de ingang voor alle kinderen vrij 
kunnen houden. 
Wij hebben in de huidige situatie ervaren dat het gebruik van 2 ingangen wel effect heeft. Dit blijven 
we zo doen. 
 
De schooltijden zullen weer gaan aansluiten op onze normale tijden. Rekening houdend met de 
spreiding ziet dat er voor de verschillende klassen als volgt uit: 

• 8.15 uur en 14.20 uur groep 8 (hoofdingang) 

• 8.15 uur en 14.20 uur groep 6/7 (pleiningang) 

• 8.20 uur en 14.25 uur groep 5/6 (hoofdingang) 

• 8.20 uur en 14.25 uur groep 2 (pleiningang) 

• 8.25 uur en 14.30 uur groep 3/4 (hoofdingang) 

• 8.25 uur en 14.30 uur groep 1 en 2 (pleiningang). 

Op woensdagen ziet dit er als volgt uit: 

• 8.15 uur en 11.50 uur groep 8 (hoofdingang) 

• 8.15 uur en 11.50 uur groep 6/7 (pleiningang) 

• 8.20 uur en 11.55 uur groep 5/6 (hoofdingang) 

• 8.20 uur en 11.55 uur groep 2 (pleiningang) 

• 8.25 uur en 12.00 uur groep 3/4 (hoofdingang) 

• 8.25 uur en 12.00 uur groep 1 en 2 (pleiningang). 

Mocht u meerdere kinderen naar school brengen of halen spreek met elkaar een plek af waar je 

elkaar ontmoet. Wanneer iedereen compleet is verlaat dan het terrein rond de school zodat we een 

vloeiende doorstroom hebben. Mocht u onverhoopt eerder op school aankomen om uw kind te 

brengen, stuur uw kind dan naar binnen. Streef wel zoveel mogelijk naar de aangegeven tijden te 

handhaven. Dit doen we voor elkaar. 

Ook team sportservice gaat weer de pauzesport activiteiten op dinsdag en donderdag verzorgen 

buiten op het plein.  

Wij realiseren ons dat er in korte tijd steeds veel dingen zijn gewijzigd. Wij begrijpen dat dit niet 

ideaal is.  



 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

29-5-2020 

Vrijdaginfo 16! 

 
 

 

 

   
 

Rapport 

Door de bijzondere tijd afgelopen periode is het voor ons moeilijk om het oorspronkelijke rapport te 
geven. Wij hebben natuurlijk wel het werk gezien dat jullie thuis hebben verricht, maar het is 
moeilijk om hier een beoordeling aan te hangen. De momenten dat de kinderen nu weer op school 
zijn is te weinig om recht te doen aan hun ontwikkeling. Daarnaast geeft het huidige rapport geen 
ruimte om de afgelopen periode goed weer te geven. 
Vanzelfsprekend willen wij wel de ontwikkeling van alle kinderen op een goede manier in beeld 
brengen. Iedereen heeft namelijk wel onderwijs gehad en wij hebben zeker ook gezien dat iedereen 
zich ontwikkeld heeft. Daarom hebben wij een nieuw rapport voor de huidige situatie ontwikkeld. 
Aan het eind van het schooljaar krijgt uw kind dit mee naar huis. 
 
Wij hebben het als team afgelopen periode als heel krachtig ervaren om zo nauw samen te werken 
aan de ontwikkeling van uw kind met u als ouders. Daarom hebben wij een rapport ontwikkeld waar 
de leerkracht het kind en de ouders ruimte hebben om te schrijven. 
 
Wij willen alle ouders ook vragen om een klein stukje te schrijven over de ontwikkeling van uw kind 
afgelopen maanden thuis. 
Hier krijgt u later verder bericht over. De vragen waar u al wel over na kunt denken zijn: 

- Waar bent u trots op? 
- Wat heeft u als ouder geleerd over uw kind? 
- Welk compliment zou u willen geven aan uw kind? 
- Welke tip zou u willen geven aan uw kind? 

 
Natuurlijk is er ook ruimte voor een eigen invulling. Wanneer u al weet wat u op het rapport van uw 
kind wil zetten, kunt u dit alvast sturen naar de leerkracht van uw kind. 
 
Aan het eind van het schooljaar mogen ouders kiezen of ze een gesprek met de leerkracht wensen. 
Ook nu is dat een keus. Deze gesprekken zullen nu telefonisch plaatsvinden. Hier volgt ook later nog 
extra informatie over. 

Cito toetsen 

In het onderwijs wordt er veel gesproken over het afnemen van de cito toetsen aan het eind van het 
jaar. Hierin kan de school zelf een afweging maken voor het afnamemoment.  
Wij hebben besloten dat groep 3 /4 de toetsen aan het eind van dit schooljaar maakt. Groep 7 maakt 
aan het eind van dit jaar alleen rekenen en begrijpend lezen. De (andere) citotoetsen van de andere 
groepen worden halverwege september afgenomen. 
 
Normaal gesproken krijgen de kinderen aan het eind van groep 7 een voorlopig schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs en groep 6 een eerste indicatie. Dit voorlopig schooladvies geven wij nu 
aan het begin van het komende schooljaar waarschijnlijk tijdens de startgesprekken. De indicaties 
worden gedeeld tijdens de voortgangsgesprekken in november. 
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Afsluiting schooljaar 
 
Op de achtergrond zijn we druk bezig met het organiseren van het afscheid van groep 8. U begrijpt 
dat dit een hele klus is gezien de beperkende maatregelen. Vooral veel volwassenen in 1 gebouw is 
lastig. Met de aangekondigde versoepelingen zien wij wel weer iets meer mogelijkheden. Wij zijn er 
nog niet helemaal uit, maar het komt goed dat weten wij zeker. De groep 8 van dit jaar zal een 
speciaal afscheid krijgen! 
Ook zijn er voor de andere groepen veel leuke activiteiten komen te vervallen. Ook voor de andere 
groepen zijn we iets leuks aan het bedenken. 
Wordt vervolgd.... 

Tevredenheidspeilingen 

Net voor de lockdown heeft de school een tevredenheidsonderzoek laten afnemen op school. 
Hiervoor hebben alle ouders, maar ook de kinderen van groep 5 t/m 8 en de medewerkers van de 
school een uitnodiging gehad om een vragenlijst in te vullen. 
Wij zijn heel blij met de uitslag. Het is waardevol om terug te zien en te lezen dat u blij bent met de 
school. In de open ruimte hebben meerdere ouders ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
tips en adviezen te geven. Dit wordt zeer gewaardeerd en het is prettig om te merken dat iedereen 
zo begaan is met de school. Vanzelfsprekend nemen wij alle aanbevelingen mee en gaan we hiermee 
aan de slag. Wij houden u op de hoogte. 
Als bijlage bij deze vrijdaginfo zal ik de samenvatting van de tevredenheidpeiling toevoegen. 

MR ZOEKT.... 

 

Afgelopen week heeft u een bericht gekregen vanuit de MR dat er vanaf komend schooljaar weer 
een positie vacant is. Wanneer u wilt meedenken en adviseren over het beleid van de school en een 
kijkje wilt achter de schermen... Stuur dan een brief met korte motivatie naar: 
mr@deregenbooghoofddorp.nl. Wilt u meer informatie dan verwijs ik u naar de eerder verstuurde 
mailing op 25-5-2020.  

Ervaringen delen 

Zoals afgelopen periode al vaker naar voren is gekomen is alles behoorlijk opgeschut. Ineens waren 
de scholen dicht en werd u de juf of meester van uw kind. Onverwacht en niet de bedoeling, maar 
wij zijn ervan overtuigd dat dit ook goede dingen heeft gebracht. Mogelijk heeft u uw kind zeer 

mailto:mr@deregenbooghoofddorp.nl
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intensief kunnen begeleiden en zijn sommige achterstanden wel kleiner geworden. Mogelijk heeft 
meer u inzicht gekregen in het werk dat de kinderen op school maken.  
U heeft vast gezien waar uw kind goed in is en welke onderdelen soms knellen. Misschien heeft u 
wel de sleutel tot succes die wij als school nog niet eerder ontdekt hadden. 
Ook wij als team denken nu veel na over welke dingen we waardevol vinden en hoe we dat een 
plaats kunnen geven in onze dagelijkse onderwijspraktijk. 
Bij deze wil ik u uitnodigen om uw inzichten te delen met de school. Dit mogen algemene of 
individuele inzichten zijn. 
Wat vond u prettig? Wat had er beter gekund? Wat zou absoluut een belangrijke plaats moeten 
hebben in het toekomstige onderwijs? Stuur dit naar directie@deregenbooghoofddorp.nl. 
Ik hoop u ook komend schooljaar uit te kunnen nodigen om hier nog eens verder met elkaar over in 
gesprek te gaan! 

Formatie bekend maken 

De verdeling van de klassen met de leerkrachten voor schooljaar 2020-2021 zal op donderdag 11 
juni aan u bekend gemaakt worden. 

Sportservice 

Oproep: geef jouw sportwensen door aan Team Sportservice 

 Team Sportservice wil weten of ouders en hun kinderen behoefte hebben aan meer sportaanbod in 

de wijk. Door hun enquête in te vullen, kunnen ze nieuw sportaanbod afstemmen op de wensen van 

inwoners. Laat dus weten waar jij behoefte aan hebt. Team Sportservice werkt nauw samen met 

scholen en sportverenigingen en organiseert zelf veel activiteiten en evenementen voor 

verschillende leeftijden, zoals sportinstuiven, wandelgroepen en de sportvierdaagse. Vul de enquête 

in. 

 Met vriendelijke groet, 

 Judith Kamps 

 

 

Onderzoek covid-19 gezinsstudie 

Beste ouder/verzorger, 

De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het 

gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen 

mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/B3NCB9X
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/
https://nl.surveymonkey.com/r/B3NCB9X
https://nl.surveymonkey.com/r/B3NCB9X
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helpen door een vragenlijst in te vullen van ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u 

organisaties om de juiste hulp aan families aan te kunnen bieden ten tijde van de crisis. 

U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in het 

Nederlands, Engels, Grieks en Spaans: 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt 

De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van 

vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of 

wij u over een aantal weken opnieuw mogen benaderen met een kortere vervolgvragenlijst. 

Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: 

https://nl.covidfamilystudy.com 

Alvast hartelijk dank voor het invullen! 

Met vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie 

Nieuws uit de klassen  

Groep 1  

 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
https://nl.covidfamilystudy.com/
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De afgelopen weken zijn wij in groep 1 bezig geweest met het thema kriebelbeestjes. We hebben al 

veel geleerd over bijvoorbeeld de kikkervisjes in de klas. Ondertussen zijn dit geen visjes meer, maar 

sommigen zijn al echte kikkers! 🐸 

Groep 2 

 

In de klas zijn we druk bezig 

met het thema 

kriebelbeestjes. We hebben 

al veel soorten beestjes 

behandeld en veel geleerd. 

Al deze beestjes zoeken we 

met een vergrootglas op 

het schoolplein. We vangen 

de beestjes met een 

insectenbakje, zodat we 

hen uitgebreid kunnen 

bestuderen in de klas. In de 

middag laten we de 

kriebelbeestjes weer vrij. 

In de klas hebben we ook 

kikkervisjes en rupsen. 

De kikkervisjes zijn al erg 

gegroeid, waarschijnlijk 

gaan we ze volgende week 

al vrijlaten, want veel 

hebben al pootjes! 

Een leeg aquarium zal wel 

weer even wennen zijn. De 

kinderen vinden het 

namelijk erg leuk om een 

paar keer per dag een kijkje 

te nemen. 

Hopelijk gaan de rupsen 

zich binnenkort ook 

verpoppen, zodat we dat 

ook in het echt kunnen zien. 

Wanneer zij vlinders 

worden zullen wij hen ook vrijlaten. Want zoals we geleerd hebben zijn kriebelbeestjes het 

gelukkigst in de natuur. 
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Groep 6/7 

We hebben in de klas een nieuw project. Elk groepje heeft een stekje van een 

pannenkoekenplant. De kinderen verzorgen zelf deze stekjes. We hopen dat de stekjes de 

komende weken flink gaan groeien! 

 

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! 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag (alle kinderen vrij) 

Woensdag 3 juni Schooldag voor de maandag/donderdag groep 

Maandag 8 juni Alle kinderen weer volledig naar school 

Donderdag 11 juni Formatie naar alle ouders 

Vrijdag 12 juni Vrijdaginfo 17 

 

 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

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

156211897849824/ 

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

