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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Jayden, Lionel, Lulu, Noud en Eva. Wij wensen jullie 

een fijne dag!  

Nieuwe leerling 
Volgende week komt er een nieuwe leerling in groep 1 / 2bij juf Eline. Jan is al een paar keer komen 
wennen en staat te popelen om te beginnen. 
 

Op tijd komen! 

Na de oproep in de vorige vrijdaginfo over het op tijd op school komen, zien we dat 
dit zeker bij de meeste kinderen geen probleem is. Toch is nog niet iedereen op tijd. 
Wilt u erop blijven letten, dan kunnen de lessen op tijd kunnen beginnen. 

Juf Nicolette 
Via deze weg wil ik u laten weten dat juf Nicolette in verwachting is van haar tweede kindje.  
Zij zal na de rapportgesprekken in maart met zwangerschapsverlof gaan, tot en met de 
zomervakantie. Wij vinden dit heel leuk voor Juf Nicolette en wensen haar een voorspoedige en fijne 
zwangerschap.  
Morgen wil Nicolette het nieuws graag zelf aan de kinderen vertellen. Dus houdt u het alstublieft 
nog even voor zich.  
Vanzelfsprekend gaan wij op zoek naar passende vervanging voor juf Nicolette. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dit gaat lukken. Mocht u nog iemand weten die tijdelijk beschikbaar is dan hoor ik 
het graag.  
 
 

Sint Maarten 
Binnenkort is het weer Sint Maarten! Wij maken op school natuurlijk een mooie lampion, maar daar 
heeft uw kind wel een lichtje bij nodig.. 
 
Zou u uw kind een lampionstokje/lichtje mee kunnen geven tussen 4 en 8 november voorzien van 
naam en natuurlijk met een batterij erin. Dit kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. Dit geldt 
alleen voor de kinderen van groep 1/2 en groep 3/4. 
 
Verder gaan wij de dag zelf ook Sint Maarten liedjes zingen in de aula en bent u van harte welkom 
om te komen kijken, meezingen en genieten! 
Vanaf 14:15 zullen wij bij/op het podium staan met onze lampionnen. 
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Peutervoetbal 
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Nationaal schoolontbijt 

Wat is het Nationaal Schoolontbijt? In de week van het Nationaal 

Schoolontbijt gaan elk jaar in heel Nederland zo’n half miljoen kinderen 

samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven 

en in brugklassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. 

Zo ervaren ze hoe leuk het is om de dag gezond te starten. Onze school 

viert het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 7 november. U kunt uw 

kind die ochtend dus voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Voor 

het ontbijt heeft ieder kind een bord, een beker en bestek nodig. Wilt u dat 

meegeven op dinsdag 5 november, in een plastic tasje met naam erop? 

Schoolfruit 

Met ingang van woensdag 13 november krijgen wij weer iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag schoolfruit. Uw kind hoeft op die dagen dus geen 

tussendoortje mee te nemen. Het schoolfruit wordt geleverd van 13 

november t/m 17 april. Op maandag en dinsdag is het de bedoeling dat u uw 

kind zelf groente of fruit mee geeft. 

Beweegplein 

In de vakantie hebben is er een soort dambord 
aangelegd op het plein, dit gaan wij gebruiken om 
buiten te kunnen rekenen en leren. Het 100-veld 
nodigt uit tot heel veel verschillende spelletjes. Hier 
kunnen kinderen uit alle groepen gebruik van maken. 

Ateliers 

Op woensdag 20 november staan de eerste ateliers weer gepland. Hier hebben we weer heel veel 
zin in. Bij deze dan ook een oproep om te vragen of er nog ouders zijn die het leuk vinden om een 
workshop te organiseren voor de kinderen. Wij hebben echt ouders nodig, anders is het voor ons 
niet haalbaar om dit te organiseren. Graag dit melden bij Monica voor woensdag 6 november. Alvast 
bedankt! 

Tekenfund 

Dit jaar gaan wij als school een kerstactie doen via Tekenfund. De kinderen maken een tekening. 
Deze tekening wordt teruggestuurd naar Tekenfund en zal verschijnen op de eigen website van uw 
kind. Maandag krijgt u hierover meer informatie mee naar huis. U kunt dan een keuze maken uit 
diverse objecten die te koop zijn met de tekening van uw kind. Het geld dat wordt opgehaald via 
deze weg is voor het vernieuwen en verbeteren van het huidige schoolplein. U doet toch ook mee? 
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Studiedagen 

Rondom de herfstvakantie hebben wij een aantal studiedagen gehad met het team. Hierin hebben 
wij heel veel gedaan. We hebben gewerkt aan: ICT en het opstellen van een ict visie. Begrijpend 
lezen en het verbeteren van onze lessen. De uitvoering van onze wereldoriëntatie methode en hoe 
om te gaan met de toetsing hiervan. Maar ook het geven van huiswerk, wat wanneer hoeveel en 
waarom.  

De laatste studiedag hebben wij besteed 
aan de afstap van leerKRACHT. Dit was 
een hele inspirerende dag waarin wij 
onder andere een leerling arena hebben 
georganiseerd. Hiervoor hebben wij op 
een speciale manier van een paar 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen 
horen hoe zij echt over school denken. 
Wat we goed doen en wat er verbeterd 
kan worden. Heel leerzaam. Dit gaan we 
veel vaker organiseren.                              
De komende periode ontvangt u nog 
meer informatie over bovenstaande. Het 
een en andere moet eerst verder worden 
uitgewerkt, maar het wordt zeker 
vervolgd. 
Het eerste wat wij u alvast willen 

meegeven is het belang voor ALLE 

kinderen jong en oud dat er wordt 

voorgelezen. Het liefst elke dag. 
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GGD flits 

Volgende week woensdagochtend 6 november is er weer een gratis webinar van Villa pinedo,( de 
website voor kinderen met gescheiden ouders) Dit keer is de webinar voor ouders en familie, 
vrienden. Het gaat over loyaliteitsconflicten van kinderen tijdens de feestdagen. Georganiseerd door 
CJG Haarlemmermeer, maar voor alle ouders uit de regio Kennemerland beschikbaar. Aanmelden 
kan via de link in de bijlage. Mocht je niet op het moment zelf kunnen kijken, meld je dan wel aan 
want dan ontvang je na het webinar een link om alsnog te kijken. 

 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Sinds een tijdje krijgen wij af en toe creatieve lessen 

van Raimonda, beter bekend als de mama van 

Sebastiaan bij ons in de klas. 

Deze week hebben wij een grote luchtballon gemaakt 

met z’n allen. 

Wat was dit leuk en vooral het kliederen met de lijm. 

Hopelijk is de ballon snel droog dan kunnen we hem in 

de klas ophangen! 
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Groep 3 /4 

Beste ouders en kinderen, 
 
Misschien hebben jullie mij al een keer gezien, maar de stagiaire in groep 3/4 ben ik, Lilian van 
Eeden. 
Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend en hamster in Aalsmeer. Na mijn studie 
pedagogiek ben ik vorig jaar aan de pabo begonnen in Haarlem om leerkracht te kunnen worden. 
Pedagogiek vond ik erg leuk, maar ik miste wel didactiek en ontwikkeling van het schoolkind, 
vandaar mijn keuze om verder te studeren. 
Het stage lopen in groep 3/4 vind ik erg leuk en doe ik met veel plezier. Natuurlijk moet ik nog veel 
leren, maar de kinderen helpen mij daar gelukkig bij! 
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om mijn hoofd leeg te maken door te gaan paardrijden of een eindje 
te wandelen met de oppashond. 
 
Ik vind het ook leuk om jullie te leren kennen, dus maak vooral een paartje met mij.  
 
Groetjes Lilian 
 

 

 

In groep 4 zijn we met rekenen druk bezig met sprongen van 10, 5 en 1. 

Deze sprongen (tot 100) maken we niet alleen op papier en in ons hoofd, 

maar ook écht: een sprong van 10 is een heel grote stap, een sprong van 5 

is een halve grote stap en een sprong van 1 is een klein sprongetje. Vraagt 

u thuis maar eens of uw kind het getal 22 wil springen, of 56, of .... 
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Groep 6 / 7 

De kinderen in groep 6/7 vinden het fijn om met 

elkaar samen te werken. Dit doen we wel eens 

tijdens rekenen of begrijpend lezen. Maar tijdens 

tekenen werkt iedereen eigenlijk altijd alleen aan 

een tekening. Dat kon anders dacht de juf… De 

kinderen mochten zelf groepjes maken van 4 of 5 

kinderen. Ieder kind kreeg een blaadje waarop zij 

een herfstblad mochten tekenen. Toen kon het 

echt samenwerken beginnen: De blaadjes mochten 

naast elkaar gelegd worden in een eigen gekozen 

figuur. Daarna gingen ze lijnen trekken. De lijnen 

moesten zorgen voor een verbinding tussen de 

tekeningen. En om het nóg moeilijker te maken 

moesten de aangrenzende vakjes ook nog eens 

dezelfde kleur krijgen. Met elkaar overleggen was 

hierbij dus erg belangrijk! Gelukkig kunnen de 

kinderen dit erg goed en is het resultaat dus 

prachtig!! 

Groep 8 

Voor de vakantie hebben we in groep 8 een gezellige knutselmiddag gehad met papier-mache. De 

kinderen hebben hard gewerkt en er was zelfs tijd om een grapje uit te halen. Gelukkig hebben ze de 

lijm eruit gekregen.  

Er staan voor groep 8 veel leuke activiteiten op het 

programma. Naast het harde werken is er gelukkig ook 

tijd om naar een voorstelling te gaan. Maandagmiddag 

gaan we met z'n allen op de fiets naar de Meerse. Vrijdag 

gaan we met de klas kijken op het Hoofdvaartcollege. 

Daar krijgen we een kijkje hoe het gaat op een VMBO 

school. En op dinsdagochtend 12 november gaan we 

naar een techniekochtend op het NOVA college. We 

hebben er zin. 
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ICT 

Tijdens de ICT lessen van meester Niels zijn de kinderen de laatste 3 weken bezig geweest met 

coderen. Door middel van codeercodes moesten de kinderen een Pac-Man figuur ontwerpen en 

deze daarna inkleuren. Deze week werd het nog een tandje moeilijker, want hoe ontwerp je een 

eigen gamefiguur op de pc? Met behulp van het programma pixel art kwamen de leerlingen tot de 

mooiste resultaten. U ziet er enkele hieronder. Van alle fraaie resultaten is een foto gemaakt die de 

kinderen meekrijgen bij het rapport. ICT zal daarin ook een plaats krijgen dit schooljaar. 

 

Crealessen 

De afgelopen dinsdag (29 oktober) hebben wij ons alvast 

bezig gehouden met het maken van lampionnen in de 

groepen 3 /4 en 5/6. Dit keer was het ook een doel om ze 

waterdicht te maken zodat ze niet kunnen verregenen. 

Hieronder een aantal resultaten van de gemaakte 

kunstwerken: 

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! 

Vrijdag 1 november Vrijdaginfo 5 

Woensdag 6 november School gesloten ivm staking 

Maandag 11 november Sint maarten 
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Woensdag 13 november Start peutervoetbal 

Woensdag 20 november Inloop, koffieochtend, ateliers 

  

 

 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/

