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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Cayleigh, Cihan, Stan en Jan. Wij wensen jullie een fijne dag!  

 

Leerling nieuwtjes 

 

Maandag start Benny voor het eerst in groep 1 / 2. Veel plezier op de Regenboog. 

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

• Studiedag  

• Juf afwezig 

• Schoolreis 

• Traktatie inspiratie 

• Nieuws uit de groepen 

• Belangrijke data 

Studiedag 

Afgelopen woensdag hebben wij met het team een studiedag gehad. In de ochtend stond het onderwerp 

formatief evalueren gepland. Dit gaat over het zichtbaar maken van het leerproces voor de leerling. Wanneer 

een kind weet wat een volgende stap is om het doel te halen zal het makkelijker zijn om die stap zelf te zetten. 

Onderstaande voorbeeld geeft u mogelijk een beter beeld. 

Wanneer een kind voor het eerst naar groep 3 gaat zijn wij geneigd om te zeggen: “Nu ga je leren lezen.” 

Kinderen kennen vaak al veel letters. Maar kunnen niet direct lezen. Dit is moeilijk te begrijpen en werkt soms 

ook demotiverend. Maar wanneer je kunt uitleggen dat er een paar stappen zijn die gezet moet worden om te 

leren lezen namelijk: 1. Je kent alle letters. 2. Je leert om een woordje te lezen 3. Je leert een zin lezen 4. Je 

leest een stukje tekst. 5. Je leest een verhaaltje 6. Je leest een boekje. Iedere stap brengt je dichter bij het 

doel: Lezen.  

Het tweede deel van de dag stond in het teken van muziek. Waarin we uitleg hebben gekregen over de 

methode: “Zangexpress”. Dit is onze muziekmethode met veel leuke liedjes die we kunnen zingen of met 

instrumentjes kunnen doen in de klassen. 

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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Juf afwezig 

Deze week moesten maar liefst twee groepen een dag 

naar huis gestuurd worden. Dat vinden wij ontzettend 

vervelend. Graag licht ik toe hoe dit komt. Van nature 

zijn leerkrachten geneigd om met een verkoudheid en 

soms zelfs met koorts gewoon door te gaan met 

lesgeven. Misschien is dat niet altijd even verstandig 

maar de betrokkenheid van onze leerkrachten is 

gewoon groot.  

Door de komst van corona màg een leerkracht niet meer doorwerken. De richtlijnen van het RIVM zijn hier 

duidelijk over: een verkouden leerkracht dient thuis te blijven en zich te laten testen. Pas na een negatieve 

uitslag mag de leerkracht terugkeren. Wie werkt met kinderen pakt helaas snel een verkoudheid op en moet 

dus naar huis. En omdat momenteel het proces van testen tot uitslag drie of vier dagen duurt, betekent dat 

nogal wat voor het onderwijs. Er zijn namelijk nauwelijks vervangende leerkrachten beschikbaar.  

Wij doen ons uiterste best om dit probleem het hoofd te bieden maar het kan bijna niet anders dan dat we in 

de nabije toekomst vaker een groep naar huis moeten sturen. Wel zullen we vanaf nu vaker gebruik maken 

van het geven van thuisonderwijs zoals we dat gewend waren van de periode toen de scholen gesloten waren. 

Schoolreis 

Het schoolreisje voor dit schooljaar hebben we ivm de richtlijnen van het RIVM en Meerprimair verplaatst van 

oktober 2020 naar 6 april 2021. 

Traktatie inspiratie 

Kost het u heel wat hoofdbrekens om een verpakte traktatie te bedenken die ook nog eens gezond is? In de 

vrijdaginfo zullen we af en toe een aantal foto's plaatsen om u op ideeën te brengen. Wat denkt u bijvoorbeeld 

van deze leuk verpakte rozijntjes, bananen of danoontjes? 

 

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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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 /2 

 

Vorige week zijn wij gestart met het thema de ruimte. We hebben al geleerd op de aarde, de zon. En 

we hebben ze ook gemaakt van papier-maché. Heerlijk met onze handen in de lijm, dat vonden de 

meeste kinderen helemaal niet erg! 

Groep 3 

In groep 3 zijn we nog veel 

spelend aan het leren. We 

oefenen op deze foto het gepast 

betalen in de zelf ontworpen 

dierenwinkel. De kinderen 

hebben hiervoor dierenhokken 

ingericht en prijzen bedacht per 

dier. 

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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Groep 4/5 

 

Aan het begin van elke schooldag duiken de kinderen van groep 4-5 altijd lekker in het leesboek dat 

ze zelf hebben uitgekozen. Een fijn begin van de dag. Een van beide groepen (de ene dag groep 4, de 

andere dag groep 5) krijgt daarna les in technisch lezen, de andere groep leest verder in het leesboek.  

Groep 6/7 

We zijn lekker met elkaar aan het werk. We zijn deze 

week gestart met de weektaak. Voor in de weektaak 

hebben we nieuw materiaal, namelijk Piccolo. Dit 

kennen de kinderen al van de kleuters, maar mogen het 

nu ook in de bovenbouw doen! Deze week hebben we 

spelling geoefend met Piccolo, volgende week doen we 

rekenen.   

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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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! 

Woensdag 23 september Nationale kraanwaterdag 

Vrijdag 25 september Vrijdaginfo 4 

Vrijdag 2 oktober Studiedag Meerprimair ALLE leerlingen zijn vrij 

Zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober herfstvakantie 

 

 

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/

