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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Jan, Hannah, Ricky, James, Elin, Jens, Tony, Amy, Mozan, Max en Mauri! Wij
wensen jullie een fijne dag.
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Inleiding
We zijn een aantal weken weer op school en het voelt alweer heel normaal. De eerste weken is echt een
opstartfase. Dat heeft u thuis mogelijk ook gemerkt. Wennen aan het op tijd opstaan. Maar ook wennen aan
weer veel je hoofd gebruiken de hele dag. Wij zien dat het alle klassen goed loopt. Er hangt een fijne sfeer in
de school.
Deze week stonden er in alle klassen uitstapjes gepland naar het kunstfort in Vijfhuizen. Het was een groot
succes om met de kinderen weer een uitje te kunnen ondernemen. Een mijlpaal. Het was prettig om u als
ouders weer te mogen vragen om de kinderen hierheen te vervoeren. Fijn zoals eerder. Via de Parro app
wordt u verder door de leerkracht op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen in de groep.

Korte mededelingen
•
•
•

•

•

•

Vrijdag 1 oktober ontvangt u op papier de factuur van ouderraad voor het betalen van de
ouderbijdrage.
Er is weer een Zespri Kiwi spaaractie. Mocht u thuis kiwi stickers hebben... Wij sparen voor ballen
tijdens het buitenspelen. Wilt u ze aan uw kind mee naar school geven?
Kinderboekenweek spaaractie. Ieder jaar is er bij Bruna en Stevens een spaaractie voor korting op
kinderboeken. Wanneer u boeken koopt en het bonnetje op school inlevert kan de school voor een
percentage van het bedrag boeken kopen. Wij ontvangen graag de bonnetjes.
Op dinsdag 2 november zal er weer een atelier gaan plaatsvinden! Hier hebben wij erg veel zin in.
Deze willen wij in het teken stellen van Sint-Maarten (op 11 november). Mocht u het leuk vinden om
weer te komen helpen, wilt u zich dan opgeven bij juf Monica of via
m.fahey@deregenbooghoofddorp.nl. Graag opgeven vóór vrijdag 8 oktober.
Iedere donderdag hebben wij de kinderen van de day a week school in de school. Deze kinderen
komen van verschillende Meer Primair scholen. Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief
talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan
meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Voor meer info:
https://www.dayaweekschool.nl/
Meer info over toekomstige aanpassingen betreffende het corona beleid in de school volgt later in een
aparte mail.

Vrijdaginfo nieuwe naam
Zoals in de vorige vrijdaginfo te lezen was, zijn wij op zoek naar een nieuwe naam voor onze nieuwsbrief. We
hebben de kinderen gevraagd een naam te bedenken, zij kwamen met hele leuke ideeën. Daar zijn deze drie
uit gekozen. Hier hebben zij zelf op mogen stemmen, maar ook via een poll op facebook is er gestemd op de
onderstaande opties:
1. De Infoboog
2. Kleurrijke nieuwtjes
3. De regeninfo of Inforegen
Het was een behoorlijke nek aan nek-race, maar uiteindelijk is De Infoboog de nieuwe naam geworden.
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MR
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is alweer een ruime maand gestart en we hebben als medezeggenschapsraad (MR) van
De Regenboog inmiddels onze eerste vergadering gehad. Het is in de wet vastgelegd dat iedere school een MR
heeft. De MR geeft instemming op, en advies over allerlei zaken die de school aangaan zoals onderwijskundig
beleid, de begroting en het formatieplan.
We zijn qua samenstelling dit jaar gelijk gebleven, maar we hebben de rolverdeling wat veranderd. Hier willen
we u graag over informeren.
In de MR zitten namens het team juf Eline en juf Nicolette. De ouders worden vertegenwoordigd door Joost
Brussee (vader van Isabella uit groep 2) en Kees Vleeming (vader van Eva uit groep 8, Joris uit groep 7 en Boaz
uit groep 4).

Joost neemt de taak van secretaris op zich dit jaar en zal zorgen voor de notulen van de vergaderingen. Deze
notulen worden enkele weken na de vergadering geplaatst op de MR-pagina van de website van de school.
Kees is de voorzitter van de MR . De voorzitter heeft onder meer als taak om de orde te bewaken tijdens de
MR-vergaderingen en in overleg met de secretaris de agenda's op te stellen. Ook is de voorzitter de eerste
contactpersoon van de MR richting het bevoegd gezag en betrokkenen op school.
Heeft u vragen aan ons of ziet u graag dat een bepaald onderwerp behandeld wordt tijdens onze vergadering?
Stuur dan gerust een e-mail naar mr@deregenbooghoofddorp.nl. Natuurlijk mag u ons ook altijd persoonlijk
aanspreken op of rond de school.
Onze volgende vergadering staat gepland op 30 november 2021.
We wensen u allemaal een fijn schooljaar toe!
Namens de MR,
Kees Vleeming voorzitter MR De Regenboog

Week tegen het pesten
Komende week van 27 september t/m 1 oktober is de nationale week tegen het pesten. Het motto dit jaar is
buitensluiten? Uitgesloten! Komende week staan er dagelijks lessen en activiteiten gepland over dit
onderwerp. Maandagochtend worden de kinderen met muziek op het plein ontvangen. Vrijdagmiddag 1
oktober sluiten we deze week af door om 14.15 uur op het plein met elkaar het lied: "Hou eens op met dat
gepest" van kinderen voor kinderen te zingen. Vanzelfsprekend bent u uitgenodigd om hiernaar te komen
luisteren.
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Studiedag terugblik
Afgelopen woensdag 22 september stond er een studiedag gepland. Wij hebben deze dag benut om aandacht
te geven aan de volgende onderdelen:
Rekenen: Implementatie van de nieuwe methode Pluspunt. Het gebruik van leerling-software van de methode
en hoe kunnen wij de verschillende soorten sterke rekenaars het best bedienen.
Weekplanning: Het huidige format hebben wij onder de loep genomen en aangepast zodat wij nog beter de
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen kunnen bijhouden. Dit jaar hebben we extra handen in de
klassen, hier willen we optimaal gebruik van maken. Nu hebben we een transparant systeem ontwikkeld voor
de weekplanning. Dit systeem geeft een overzicht van de extra instructie momenten voor verschillende
groepjes leerlingen en individuen op verschillende vakgebieden.
Prisma: We hebben gesproken hoe we dit jaar de prismagroep vorm willen geven. Hoe we leerlingen
selecteren, waarom we leerlingen selecteren en welk aanbod wij aanbieden. Maar we hebben ook gekeken
wat is een goed moment? Kunnen we de instructie ook op woensdag na schooltijd laten plaatsvinden?
Wanneer is er ruimte in de klassen om eraan te werken. Enz. Hierover later meer informatie.
Identiteit: wij zijn een christelijke basisschool en gebruiken al een lange tijd de methode Trefwoord. In
Trefwoord staan Bijbelverhalen, of een liedje/gedichtje. We gebruiken het ook om altijd met elkaar te spreken
over hoe we met elkaar omgaan. Een stuk normen en waarden. We hebben ons woensdag georiënteerd op
een andere methode "Wat een verhaal". Deze methode gaat ervanuit om iedere week een Bijbelverhaal te
vertellen (niet voorlezen). Hierdoor kun je als leerkracht tijdens het vertellen beter aansluiten bij de kinderen
in de klas. Daarnaast sluiten de verhaal logischer aan bij de verschillende periodes in het jaar en de feestdagen.
Na de herfstvakantie gaan wij starten met het vertellen van een verhaal. Iedere week een nieuw verhaal.
Onderstaande verhalen komen dan aan bod:

•
•
•
•
•
•
•

David de herdersjongen
David en Goliath
David en Jonathan
David op de vlucht voor Saul
David en Bathseba en de profeet Nathan
Salomo
Kerst
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Kamp groep 7/8
We hebben besloten om de gehele groep 7/8 (7 en 8) dit jaar op kamp te laten gaan. Voorgaande jaren was dit
enkel groep 8. Vanaf dit schooljaar gaan we op De Regenboog één keer in de twee jaar met groep 7 en 8 op
kamp. Dat betekent concreet dat uw kind of in groep 7 of in groep 8 op kamp zal gaan. Het schooljaar dat er
geen kamp is, gaan alle leerlingen mee op schoolreisje.

Zonnebloemen
Hallo Zonnebloemkwekertjes,
De aanmeldingen voor onze wedstrijd waren overweldigend.
We hebben genoten van alle leuke foto’s die jullie ons toegestuurd hebben ☺ Er kwamen kleine en mega
hoge bloemen voorbij, we zagen heel veel trotse gezichtjes en vele duimpjes die opgestoken werden. We
kunnen zien dat jullie er veel plezier aan hebben beleefd.
De finalisten zijn inmiddels door ons geïnformeerd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. Deze vindt plaats op
25 september tijdens het NK Pompoen Kweken in de Botanische Tuinen, Utrecht.
Als jij geen mail van ons ontvangen hebt ben je helaas niet in de prijzen gevallen.
Wij hoopten met deze actie wat extra groene vingertjes te kweken en denken dat dat goed gelukt is.
Allemaal bedankt voor jullie deelname!
Tip:
Vogels zijn gek op de zaden die in de kop zitten dus laat de bloem lekker staan of liggen ook al ziet hij er niet
meer zo mooi uit. De vogeltjes zullen je dankbaar zijn. En bewaar zelf ook een paar zaden dan kun je volgend
jaar weer zo’n fantastische bloem kweken.
Met vriendelijke groet,
Petra van der Put
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Belangrijke data!
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Donderdag 23 december
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