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Een nieuw schooljaar!

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar staat weer
voor de deur.
Op school heeft iedereen al hard
gewerkt om alles klaar te krijgen
voor een goede start!
Tijdens de startvergadering zijn we
als team begonnen met het
volgende lied en gebed:
Gebed voor de werkdag
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis Uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei

Ik wens iedereen een mooi en
leerzaam schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,

John Oerlemans
Directeur CNS De Regenboog
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0166-603310

cnsderegenboog@vpcotholen.nl

Kennismaken met juf Carola
Heerlijk om weer te gaan starten in het onderwijs! Na 2,5 jaar weer voor
de klas! Aangenaam kennis te maken: ik ben Carola van der Est. Getrouwd
met Karel en moeder van Sarah (gr.4), Eva (gr.2) en Anna (2 jaar).
In 2004 ben ik afgestudeerd en heb ik sindsdien lesgegeven aan groep 5
t/m 8. Na de geboorte van onze jongste dochter heb ik afscheid genomen
van het onderwijs en tijdelijk administratief werk gedaan. Maar ik kwam er
al snel achter dat dat niet bij mij paste en ik juf in hart en nieren ben... :)
en nu: lesgeven aan groep 5, samen met Elise, ik ben heel dankbaar dat ik
dit op de Regenboog mag gaan doen!

Informatieavond
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond op dinsdagavond 20 augustus.

Opzet van de informatieavond:
19:00 uur:
19:30 uur:
19:40 uur – 20:10 uur:
20:10 uur – 20.30 uur:
20:30 uur – 21:00 uur:

inloop met een kopje koffie of thee
kort welkom / gebed uitspreken voor de start van het schooljaar door John
ronde 1 in de klas
hapje en een drankje
ronde 2 in de klas

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
We starten dit schooljaar met 209 leerlingen.
Groep
1/2a
1/2b
3
3 /4
4
5
5/6
7
8

Aantal ll.
26
25
19
18
20
26
24
24
27
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Leerkrachten
juf Lianne en juf Simone (om de week)
juf Diana (ma, di, do, vr)
juf Mineke (ma, wo, do en vr) juf Sjanie (di)
juf Jeanet (ma t/m vr)
juf Colinda (di, wo, do en vr) en juf Sjanie (ma)
juf Elise (ma, di, wo en do) en juf Carola (vr)
juf Anja (ma, di, wo) en juf Femke (do, vr)
juf Cindy (ma t/m vr)
meester Hans (ma t/m vr)

Vraag het de kinderen!
Voor veel dilemma’s of problemen, hebben we als meesters en juffen altijd experts bij de hand.
De kinderen! In onze klassen willen we niet dat leerkrachten als eerste zelf oplossingen bedenken
en invoeren, maar dat ze juist situaties bespreekbaar maken met de kinderen: kinderen hebben
vaak goede, rechtvaardige en bruikbare oplossingen. We betrekken ze dus bij het groepsproces.
We zijn samen verantwoordelijk voor de groep!
Op De Regenboog willen we samen met de kinderen naar mogelijkheden en antwoorden zoeken
voor de klas. De kinderen voelen zich daardoor betrokken en medeverantwoordelijk voor de
uitvoering. De kinderen leren open zijn naar elkaar en elkaar op de hoogte houden. Dit doen we de
hele dag.
In de eerste vijf schoolweken doorlopen we in de klassen de volgende stappen:
Week 1 beginsituatie

Leerkrachten brengen de beginsituatie in kaart.
Leerkrachten observeren gedurende een week 2x per dag a.d.h.v. een observatieformulier.
Daarbij vinden leerkrachten puzzels en parels.
Week 2 zelfstandig

Kringgesprek over zelfstandig werken.
Bespreek wat je kan als je zelfstandig werkt. Wat doe je? Hoe ziet dat eruit?
Leerkrachten stellen activerende en open vragen
Leerkrachten noteren wat de kinderen voor ideeën hebben.
Week 3 uitgestelde aandacht

Groepsgesprek
Leerkrachten introduceren ‘de hand’.
Duim: Denk zelf na.
Wijsvinger: Ik kijk wie er bij me zit en wie mij misschien kan helpen.
Middelvinger: Wie uit het groepje kan helpen?
Ringvinger: Wie uit de klas zou het weten?
Pink: Ik laat d.m.v. het blokje weten dat ik hulp nodig heb van de juf/meester
Leerkrachten geven veel complimenten tijdens de looprondes.
Leerkrachten geven het gewenste gedrag veel aandacht.
Week 4 mooie oplossingen

Groepsgesprek
Samen met de kinderen verder met het bedenken van de parels en oplossingen voor de puzzels
Hang de oplossingen zichtbaar op.
Weekplan introduceren in groep 3.
Week 5 evalueren

Evalueren is de motor van het leren.
We blijven deze stappen zetten en bespreken met de kinderen.

Nieuwsbrief CNS De Regenboog

Nieuwe borden
Alle groepen op school werken nu met een nieuw touchscreenbord. We zijn daar uiteraard erg blij
mee.

Luizenzakken!
Vanaf dit schooljaar zullen de luizenzakken niet meer bij ons op school aan de kapstok hangen. Op
advies van de GGD zullen wij geen gebruik meer maken van de luizenzakken. Luizen verspreiden zich
alleen via haren en niet via de jassen.
Luizenzakken hoeven maandag dus niet mee naar school!
We blijven uiteraard wel onze luizencontrole volhouden om luizen zo veel mogelijk te voorkomen.
Mocht u luizenpluizer willen worden, geeft u zich dan op bij Bianca Straver.
Telefoonnummer: 06-11792353

Overblijven
Met ingang van schooljaar 2019-2020 kost een overblijfkaart €5,-. Kinderen kunnen met deze kaart
4 keer overblijven. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend kaarten op tijd te kopen.
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het nieuwe bedrag.

Nieuwsbrief CNS De Regenboog

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Pieter Geluk
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Diana Kalle
Dhr. Hans van de Griend

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (incl. biddag)
Goede Vrijdag/2e paasdag
meivakantie incl Koningsdag en 4+5 mei
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

1410-1810
2011
2312-0301
2402-2802
1004-1304
2004-0505
2105-2205
0106
1307-2108

Studiedagen 2019-2020
Maandag 23 september
Vrijdag 13 december
Woensdag 20 mei
Vrijdag 29 mei

alle
alle
alle
alle
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kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

zijn
zijn
zijn
zijn

deze
deze
deze
deze

dag
dag
dag
dag

vrij
vrij
vrij
vrij

Belangrijke data schooljaar 2019-2020 (tot de herfstvakantie)
Voor de volledig ingevulde agenda kunt u kijken in het ouderportaal van Parnassys.
Dinsdag 20-08
Dinsdag 20-08
Maandag 02-09
Dinsdag 03-09
Woensdag 04-09
De week van 09-09
Dinsdag 10-09
Woensdag 18-09
Maandag 23-09
De week van 07-10
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Luizencontrole
Ouderavond 19.00 uur
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Sportbuurtwerk 13.30 -14.30
Avondvierdaagse
Presentatie in de klassen door zendingsorganisaties
Leerlingenraad 1
Studiedag (kinderen vrij)
Luistergesprekken

