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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Natasja en Jeshua. Wij wensen jullie een fijne dag!  

2020

 

De eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op! Wij wensen u een heel goed 2020. Met frisse 

energie beginnen wij aan het nieuwe (kalender)jaar. Komend jaar gaan we verder met alle 

ontwikkelingen die we zijn gestart en kijken we uit naar alles wat voor ons ligt. U zult mogelijk 

denken wat dan? 

We organiseren: een beweegdag, de projectweek, ateliers, juffen en meestersdag, Koningsdag en 

nog vele andere leuke dingen. Samen met u als ouder realiseren wij het beste en leukste onderwijs 

voor uw kind.  

Goede voornemens 

Het jaar 2020 beginnen ook wij als school met een aantal goed voornemens. Om deze te 

verwezenlijken hebben wij uw medewerking nodig. 

Allereerst willen wij de school nog een stapje gezonder maken. Vanaf 2020 willen we graag 

dat alle kinderen iedere dag groente/of fruit meenemen. Hierdoor zijn er nooit scheve 

gezichten en eten alle kinderen hetzelfde, daarnaast is het ook heel gezond. 

Pakjes drinken zien wij om twee redenen graag verdwijnen. Allereerst zitten er veel suikers 

in pakjes drinken. Ten tweede zorgt het voor veel extra afval. De kinderen hebben allemaal 

een beker in de klas en kunnen gewoon water drinken. Als u uw kind liever thee of 

bijvoorbeeld melk meegeeft, dan het liefst is een herbruikbare beker. 

Traktaties, wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren hoe ze gezond kunnen eten en leven. 

Het liefst zien wij in iedere groep gezonde traktaties, hier zijn ook veel voorbeelden van te vinden op 

internet. Afgelopen periode hebben wij een traktatie boek gemaakt, hierin staan allemaal 

voorbeelden van lekkere gezonde traktaties. Dit traktatieboek komt ook op de website onder het 

kopje documenten. Bij een gezonde traktatie mag echt wel een lekker snoepje of cakeje oid zitten, 

maar met mate. Wanneer alle kinderen gezond trakteren is dat voor iedereen makkelijk en duidelijk. 
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Afval scheiden, op dit moment zijn wij als school aan het kijken hoe we ons afval kunnen 

verminderen. Wij willen in de toekomst ons afval gaan scheiden: GFT, papier, plastic en restafval. 

Hierin kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Geeft u uw kind hun eten mee in herbruikbare bakjes en 

bekers, zo kunnen we als het meezit binnenkort onze restafvalstapel flink verkleinen. 

Alle vacatures vervuld 😊 

Via deze weg kan ik u bekend maken dat alle openstaande vacatures die we op de Regenboog 

hebben zijn vervuld. U zult dus ook een aantal nieuwe gezichten gaan zien komende periode. 

Binnenkort zal er van iedereen ook een stukje op de website verschijnen. Wij zijn ontzettend blij dat 

we zoveel leuke nieuwe collega’s hebben gevonden. 

Vanaf februari start Marije Schram in groep 3 /4 

Vanaf 24 februari starten Lilian van Eeden en Jessica van Dijk in de nieuwe kleuterklas. 

Het zwangerschapsverlof van juf Nicolette zal vervuld worden door Patricia Kroon. Zij is vanaf deze 

week al gestart en ondersteunt in alle groepen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij aanwezig. 

De ouders van groep 1/ 2 ontvangen komende week een brief met de indeling van de nieuwe 

kleutergroepen. De ouders van groep 3 /4 ontvangen komende week ook een brief met aanvullende 

informatie betreffende deze groep. 

Staking 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er weer een landelijke onderwijsstaking aangekondigd. De 

nood in het onderwijs is hoog en onderwijs moet prioriteit blijven op de agenda van de regering. Wij 

maken ons als team nog steeds grote zorgen over hoe wij in de toekomst de kwaliteit van het 

onderwijs kunnen blijven waarborgen. De voorspellingen zijn niet goed, gemiddeld krijgt ieder kind 

komende 8 jaar minimaal 1 jaar geen onderwijs van een bevoegde leerkracht.  

Dit probleem is naar onze mening niet alleen het probleem van de scholen, maar van ons allemaal.  

Wel hebben wij allemaal besloten om deze dagen NIET te staken. De kinderen hebben deze dagen 

dus wel gewoon les! Staken is volgens ons nu niet het passende middel. Maar wij willen wel van ons 

laten horen. 

Wij zijn zeer actiebereid en willen dit ook graag met u delen. Wie heeft er een ludiek idee om op een 

positieve manier het onderwijs in de spotlight te zetten??  

Heeft u geen ludiek idee maar wilt u toch ook samen met ons iets van u laten horen? Meld u dan bij 

juf Toyah. Het onderwijs zijn we samen! 
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Ateliers 

Op woensdag 29 januari staan de tweede ronde 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. Graag dit melden bij Monica voor woensdag 15 
januari. Alvast bedankt! 

Voor het komende atelier is er een heel leuk idee binnen gekomen. Hiervoor hebben we melkpakken 

nodig (literpakken/anderhalve literpakken).  

Willen jullie deze verzamelen en voor 29 januari aan juf Monica geven? 

LeerKRACHT 

Gisteren zijn we een nieuwe periode gestart, waarbij er nieuwe doelen zijn gesteld. Het onderwerp 
dat komende periode centraal staat is het leesonderwijs. Groep 5 t/m 8 gaat aan de slag met 
samenvatten. Groep 3 en 4 gaan aan de slag met leesplezier. Groep 1 /2 gaan aan de slag met meer 
zichtbare taal in de hoeken. Komende week hebben we ook weer een leerlingarena gepland waarin 
de leerlingen ons nog meer informatie kunnen geven over ons doel. We houden u op de hoogte! 

“Bewegen op maat”  

 

Op maandag 13 januari starten de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Voor de kerstvakantie is 

er een mail 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. Op dit 

moment hebben wij 4 aanmeldingen. Komende maandag gaan we wel starten maar we 

hebben nog meer aanmeldingen nodig! We willen minimaal 8 kinderen per cursus anders 

kunnen we in de toekomst deze lessen niet meer blijven organiseren. Wilt u uw kind alsnog 

aanmelden? Stuur dan een mail naar Jorn Rakers (jrakers@meerprimair.nl) 
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Open dagen middelbare scholen 

Komende weken houden de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio opendagen voor hun 
toekomstige leerlingen. Kinderen uit groep 8 gaan uitzoeken naar welke school ze graag willen. 
Mogelijk wilt u zich als groep 6 of 7 ouder zelf ook al langzaam oriënteren. Onderstaande poster 
geeft een overzicht van de verschillende kijk momenten. Mocht het niet goed leesbaar zijn staat op 
de website van de school ook de desbetreffende informatie. 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

In groep 1/2 zijn wij na de vakantie weer gestart met 

een nieuw thema natuurlijk. Dit keer gezondheid. De 

lichaamsdelen kennen de meeste kinderen van groep 

2 wel dus gingen we wat meer de diepte in deze 

week. 

We hebben geleerd over het hart en dit op ons eigen 

geknutselde lichaam gemaakt. Daarnaast zijn Amy en 

Rivano hier longen aan het knutselen. 

Een super geslaagd begin van het nieuwe thema! 

Groep 3/ 4 

Groep 5/ 6 

Groep 6 / 7 

 

Afgelopen thema van naut groep 7 stond in het thema van ‘zintuigen’. De kinderen hebben van alles 

geleerd over prikkels, de verwerking van het oog en het oor en nog veel meer. Ter afsluiting van het 

thema heeft groep 6/7 een circuit gedaan met allerlei proefjes en testjes. Zo moesten zij met een 

blinddoek de smaken zoet, zout en zuur onderscheiden, trillingen van geluid horen via een ballon, 

ontcijferden zij optische illusies,  merkten zij dat tast lastiger is als je niet kunt zien en keken zij door 

een koker en kregen een dubbel beeld. Een leerzame en gezellige middag! 
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Groep 8 

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 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/

