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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Quinten, Mattanja, Daan, Esila, Angelina, Alina, 

Isabella en Eowyn. Wij wensen jullie een fijne dag!  

Nieuwe leerlingen 

Maandag starten Quinten en Maeve 

bij juf Eline in groep 1-2. Na de 

vakantie komt Isabella ook naar 

school. Welkom allemaal en veel 

plezier op De Regenboog!  

Kerstviering 

 
Komende donderdag is het eindelijk zover, onze lichtjestocht. U heeft allemaal een tijd 
meegekregen waarop u door de gidsen wordt rondgeleid langs alle verschillende scenes van 
het kerstverhaal. Wij hebben er ontzettend veel zin om jullie te laten zien waar we 
afgelopen weken zo hard voor hebben geoefend. Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties.  

Vrijdagochtend hebben we een gezellig kerstontbijt in de klas. Willen jullie beker, bord en 
bestek meegeven voorzien van naam uiterlijk donderdag, dan kunnen we de klas 
klaarzetten. 

Vrijdag zijn alle kinderen om 12.00 uur uit. 

Oproep 

Wie wil er komende donderdag vanaf 13.30 uur helpen het schoolplein te versieren?? 

Wie wil er glühwein/chocolademelk inschenken voor en/of na hun lichtjestocht?? 

Wie wil er vrijdagochtend vanaf 8.30 uur komen helpen om de 
kerstversiering op te ruimen? 

Laat het alstublieft weten aan Mirjam (moeder Hannah gr 3) juf Monica, 
of juf Aadje. 
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LeerKRACHT 

Zoals u al in eerdere vrijdaginfo’s heeft kunnen lezen, 
werken wij volgens de werkwijze van stichting leerKRACHT 
met ons doel om continue ons onderwijs te verbeteren. 
Afgelopen donderdag hebben wij met het team 
teruggekeken op de eerste periode leerKRACHT. Hierin 
stond bewegend leren centraal. Ieder doel wat wij stellen 
moet effect hebben op onze leerlingen. Daarom betrekken 
wij hen ook regelmatig bij onze acties vooraf vragen we om 
input en achteraf vragen we wat het effect is geweest van onze acties. Wij organiseren bijvoorbeeld 
een leerlingarena, of vertalen het teamdoel naar een klasdoel.  

Onderstaand stukje geeft u een impressie van de ervaringen in groep 6/7: 

 
Hoi leuk dat je dit leest. Deze vrijdag informatie gaat over bewegend leren. In groep 6/7 
bewegen wij door bewegend leren . Met verschillende vakken bijvoorbeeld: rekenen en 
spelling. Met rekenen gingen wij bijvoorbeeld naar buiten om klok te kijken en binnen met 
een bal overgooien om de tafels te oefenen. En met spelling hebben wij een 5 woorden 
dictee gedaan door middel van propjes door de klas te gooien, met een woord erop. 

UITLEG VAN 5 WOORD DICTEE: 

Wat heb je nodig? 

 1. 5 of 3 papiertjes pp. 

2. pen of potlood. 

3. woorden op het digibord. 

4. kladschrift. 

5. kinderen of ouders. 

6. doen! 

Stap1: schrijf op elk papiertje dat je hebt gekregen 1 woord van het digibord. 

Stap2: als je klaar bent met stap1 maak je van elk papiertje een propje. 

Stap3: Gooi de propjes die jij hebt gemaakt door de ruimte. 

Stap4: Pak een propje en schrijf het woord dat er opstaat in je kladschrift, doe dit vijf keer. 

  

TIP: heb plezier! 

Gemaakt door: Mirthe en Nikki uit groep 6/7 

Fijne dag nog doei doei ! 
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“Bewegen op maat” is gestart 

 

Het thema in de afgelopen periode (herfstvakantie - kerstvakantie) was "omgaan met winst 

& verlies". De afgelopen weken zijn we met een fanatieke groep kinderen aan de slag 

gegaan. Kinderen uit de groepen 3 t/m 5 gemixt; wat is dat een leuke ervaring! Mooi om te 

zien hoe ze met elkaar communiceerden en ook rekening hielden met elkaar. Vanmiddag 

staat de laatste les op het programma. We zullen dan met de kinderen evalueren en kijken 

hoe we dit voort gaan zetten. 

Na de kerstvakantie gaan we op maandag 13 januari starten met de kinderen uit de groepen 

6 t/m 8. Vanmiddag zal er een mail worden gestuurd naar de ouders van de kinderen uit de 

desbetreffende klassen. In deze mail komt een link naar het aanmeldingsformulier. Er is plek 

voor 12 kinderen. Kinderen die zich als 13de of later aanmelden worden sowieso bij een 

volgende keer als eerste geplaatst.   

Sportservice in de kerstvakantie 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Vandaag zijn wij hard bezig geweest om kerstkaarten te maken 

voor onze mama’s, papa’s, oma’s en opa’s en nog veel meer! 

Wat een enthousiasme en sommigen hebben alles al zelf 

geschreven! 

Wie weet ziet u er binnenkort eentje in de brievenbus.. 

 

Groep 3/ 4 

Groep 5/ 6 

Afgelopen dinsdag hebben we de 

tweede les figuurzagen gehad. We zijn 

bezig met het zagen van een zelf 

ontworpen huis. We hebben geleerd 

hoe we onze zaag het beste kunnen 

vasthouden en hoe we zo goed 

mogelijk kunnen zagen. Oefening baart 

kunst is hier echt van toepassing, er zijn 

wat zaagjes kapot gegaan, maar 

langzamer zeker werden we er steeds beter in. Veel kinderen hebben het huis al uitgezaagd en zijn 

met de ramen bezig. Na de kerstvakantie gaan we weer verder! 

Groep 6 / 7 

Zie inzending stukje leerKRACHT 

Groep 8 

Het was een drukke en spannende tijd voor groep 8. Na het gezellige sinterklaasfeest kregen de 

kinderen hun advies voor het voortgezet onderwijs. Nu gaan we ons opmaken voor de lichtjestocht 

(waar heel hard voor geoefend is) en het kerstontbijt. Daarna gaan we genieten van 2 weken 

vakantie! 
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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! 

Donderdag 19 december lichtjestocht 

Vrijdag 20 december Kerstontbijt, alle kinderen om 12.00 uur uit. 

Zaterdag 21 dec t/m zondag 5 januari Kerstvakantie 

Vrijdag 10 januari Vrijdaginfo 9 

Vrijdag 24 januari  Vrijdaginfo 10 

  

  

 

 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/

