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Beste ouder(s), verzorger(s),
De komende weken leven we met de kinderen toe naar
het paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is:
Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien
wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je.
Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn
hand maar, dan breng ik je verder.
De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een
belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier
zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze
woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als
een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de
woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou
kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die
het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs
uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen
die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft
Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat
God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.
(Uit: Kind op Maandag.)

Donderdagochtend 18 april is de paasviering op school. We hebben dit jaar twee vieringen. Eén
viering met de groepen 1, 1/2a, 3, 5 en 7. De andere viering met de groepen 1/2b, 4, 6 en 8.
(De kinderen zijn deze dag gewoon 15.00 uur uit)
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans
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Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad:
Rookvrij schoolterrein
De MR heeft eind 2018 de directie geadviseerd om de mogelijkheden te onderzoeken om het
schoolplein rookvrij te maken; daarbij is tevens de suggestie gedaan om aansluiting te zoeken bij het
landelijke initiatief "Een rookvrije generatie". In de eerdere nieuwsbrieven heeft u hier al het e.e.a.
over kunnen lezen. Hoewel het per 1 januari 2020 al bij wet verboden is om op het schoolplein te
roken, heeft de directie het advies van de MR ter harte genomen om hier nu al mee aan de slag te
gaan. Daarbij is contact gelegd met de andere basisscholen rondom de Molenvlietsedijk om hier
gezamenlijk in op te trekken.
Inmiddels zijn de borden bij de verschillende scholen geplaatst.
De MR en de directie hopen dat de ouders/verzorgers het uitgangspunt voor een
rookvrije schoolomgeving ondersteunen. Wilt u uw mening hier over kwijt, dan
vernemen wij dat graag.
Uw bericht kunt u sturen aan mr-regenboog@vpcotholen.nl
Vacature MR
Dhr. Pieter Geluk heeft aangegeven zijn inzet voor de MR te willen heroverwegen. Bij deze de oproep
voor versterking van de oudergeleding in de MR. U wordt hier in een aparte brief nog verder over
geïnformeerd.

Ouderavond
Volgend schooljaar wil de MR weer een ouderavond organiseren. Dit zal, zowel qua datum als
onderwerp worden afgestemd met het schoolteam.
Oudervragenlijsten
De MR heeft kennis genomen van de uitkomsten van de enquête. Wij zien de verdere uitwerking in
de vorm van acties e.d. met interesse tegemoet.
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. Anja Dommisse
Dhr. Hans van de Griend

Luizenpluizers!!
Wij zoeken nog steeds ouders die het team van ‘luizenpluizers’ kunnen versterken.
U kunt zich opgeven bij Bianca Straver. Telefoonnummer: 06-11792353
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Lied van de maand
Heer uw licht en uw liefde schijnen.
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij.
Uit: Jong Geleerd Lespakket geloofsliederen: Opwekking Lied 334

Van de kinderen: werken met het weekplan! (groep 5 en groep 8)
Hoe ervaren de kinderen het werken met een weekplan?
Sinds vorig jaar is het weekplan ingevoerd. Het is een papier waarop staat wat er iedere dag moet
worden gedaan en er staan taken op die je zelf kan inplannen. Je leraar/lerares bepaald voor jou
hoeveel jij van het weekplan moet maken. Dat doet hij/zij met sterren. Als je 1 ster hebt moet je
bijvoorbeeld alleen de taken maken die in het zwart zijn getypt. Als je drie sterren hebt, moet je
aan het einde van de week alles wat er op het weekplan staat af hebben. meer dan drie sterren
kan je niet krijgen. Voor veel kinderen was het weekplan meteen een groot succes.
Ik heb voor dit stukje een heel klein onderzoekje gedaan, over hoe kinderen van groep 3 tot en
met groep 8 werken met een weekplan ervaren. Ik heb een vragenlijst gemaakt die ik aan twee
kinderen per klas heb gegeven. Zo hoopte ik een goed beeld te krijgen van hoe de kinderen het
weekplan ervaren.
Bijna iedereen die ik mijn vragenlijst gegeven heb vind dat je makkelijk met het weekplan kan
werken. Ook krijgen de meeste kinderen het weekplan gemakkelijk af. Maar niet iedereen. Ik merk
zelf in de klas dat er een aantal kinderen zijn die moeite hebben met het afkrijgen van hun taken.
Veel kinderen die hun werk niet snel genoeg afkrijgen weten dat gelukkig van zichzelf. Deze
kinderen kunnen er zelf voor kiezen om tien tot twintig minuten op school te blijven als ze hun
weekplan nog niet af hebben. Op deze manier zou dit probleem opgelost kunnen worden.
Bijna iedereen die mijn vragenlijst heeft ingevuld vindt dat het weekplan een echte verbetering
voor de school is. Een enkeling die twijfelde nog, maar de grote meerderheid vond toch echt dat de
school er goed aan heeft gedaan door het weekplan in te voeren.
Volgens de leerlingen ziet het weekplan er goed uit. Er is nog wél een idee opgeschreven, dat was
namelijk dat alle soorten vakken een eigen kleur krijgen. Ook werd er opgeschreven dat er meer
taken op het weekplan moeten komen en dat de taken op het weekplan moeilijker moeten worden.
Maar de leraren mogen van mij zélf wel bepalen wat er op het weekplan staat.
Als je vraagt aan leerlingen wat voor cijfer ze geven aan het weekplan krijg je al snel een 8,5, een
9 of een 9,5 te horen. Het is dan ook niet zo gek dat het gemiddelde cijfer dat het weekplan krijgt
van de leerlingen een Dikke vette 8,9!
Ik ben zelf ook best tevreden met het weekplan, ondanks ik er veel moeite mee heb om het op tijd
af te krijgen. Van mij krijgt het weekplan een mooie 8.
Ik hoop dat het weekplan verder kan worden verbeterd zodat de leerlingen over een tijdje kunnen
zeggen dat ze hun manier van werken een dikke 10 geven! Door Renate van Leeuwen.

Nieuwsbrief CNS De Regenboog

Het weekplan is een schema waar alle lessen op staan die we in de week doen. Rekenen met extra
sommetjes, speling, leesvakken, wereldoriëntatie, taal en Engels. Ook hebben we zelf inplannen,
dat houdt in dat we extra vakken kunnen doen in de week. Die kan je zelf op een dag selecteren.
Elke dag hebben we 2 tot 3 uur om aan alles te werken. Dus als je op maandag extra
spellinglessen hebt die je gaat doen. Zo gaat het elke week.
Ik vind werken met het weekplan fijn en ik kan op mijn tempo werken en alles bijhouden wat ik
doe. Hierbij ontwikkel ik mijn zelfstandigheid die ik nodig heb voor de nieuwe school.
Door Nicky de Ron. (groep 8)
Hoi ik ben Sanne. (groep 8)
Ik vind een weekplan niet altijd even leuk want het weekplan moet aan het einde van de week af
zijn. Maar het kan ook leuk zijn want soms staan er ook leuke dingen op zoals tekenen of iets
anders. En je moet dingen zelf inplannen zoals woordenschat of taal en dan heb je nog een paar
vakken en die moet je aan het einde van de week af hebben.
Ik hoop dat ik u goede info heb gegeven. Dag.
Hoi ik ben Nora. (groep 8)
Ik vind dat het weekplan je stimuleert in het werken. Als je met alles klaar bent dan kan je aan de
groene taken verder werken en daar staat meestal iets leuks in.
Je kan ook al je taken zelf inplannen en dat is ook erg fijn, maar er zijn ook wel eens minder leuke
dingen maar dat hoort er ook bij.
Ik vind werken met het weekplan heel fijn omdat je zelf kan bepalen wanneer je wat doet. Ik vind
het ook fijn dat je bepaalde taken zelf kan indelen en als je daar mee klaar bent aan de groene
doelen kan werken. Je hebt ook goed overzicht van wat je hebt gedaan en nog moet doen. Het is
ook heel leuk om je weekplan te versieren met vrolijke kleurtjes. En het aller aller lekkerst is als je
vrijdag mag afkleuren.
Groetjes, Nynke Veldman (groep 8)
Het weekplan in groep vijf is handig als je je werk af hebt want er staan zelfinplantaakjes op. Dat
zijn taakjes zoals een rekenblad of basispoort.
Het moet aan het eind van de week af zijn anders moet je nablijven. Veel taakjes zijn online,
Snappet bijvoorbeeld.
Er staan ook taakjes van de dag op dus als je de blz. vergeet kan je het opzoeken op je weekplan.
Er is een 1 sterrenplan een 2 sterrenplan en een 3 sterren weekplan. 1 sterrenplan zijn weinig
taakjes. Als je een 2 sterren weekplan hebt, moet je meer taakjes maken. Als je een taakje af
hebt, dan kleur je dit in op je weekplan.
Geschreven door Tommy Meerman uit groep 5.
Hoe werken wij in groep 5 met het weekplan?
Op het weekplan staan taakjes die je in een week moet doen. De zelfinplantaakjes moeten op
vrijdag af zijn anders moet je nablijven. Als je een taakje af hebt, dan moet je dat taakje kleuren.
Dan weet de juf wat je vandaag hebt gemaakt. Op het weekplan is een toets paars, want dan
weten wij ook wanneer wij een toets hebben. Als er een sterretje bij staat dan legt de juf het eerst
nog uit. De dagen van de week moet je kleuren, want dan zie op welke dag je welke taakjes hebt
gemaakt. Als je weekplan af hebt, mag je werken aan de groene taakjes. Je mag dan werken aan
de werkwinkel. Dat is een kast waar opdrachtjes in liggen, die je kan oefenen of maken.
Geschreven door Hugo en Sanne uit groep 5.
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Toiletgebruik
Met grote regelmatig worden de jongenstoiletten op school aangetroffen door de
schoolschoonmaaksters zoals op de foto’s te zien is. Volledig onder de urine. Leerkrachten vertellen
regelmatig in de klassen dat we met elkaar verantwoordelijk zijn om de school netjes te houden.
Wij willen u vragen om dit ook thuis te benoemen.

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Goede Vrijdag/Pasen/meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen voor dit schooljaar:
Studiedag vrijdag 7 juni

Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
20 maart
12 april
16 april
17 april
18 april
19 april
6 mei – 24 mei
7 mei
15, 16 en 17 mei
23 mei
7 juni
12 juni
14 juni
21 juni
24 juni – 28 juni
3 juli
4 juli
5 juli

studiedag (kinderen zijn vrij)
Koningsspelen incl. lunch (kinderen zijn 14:00 uur uit)
afname IEP toets groep 8 - leerlingenraad
afname IEP toets groep 8
paasviering
Goede Vrijdag
projectweken
luizencontrole
schoolkamp groep 8
projectavond
studiedag (kinderen zijn vrij)
leerlingenraad
schoolreis groep 3-7
rapport 2 mee naar huis
rapportgesprekken
afscheidsavond/musical groep 8
Regenboogdag/ uitzwaaien groep 8 (kinderen zijn 13.00 uur uit)
kinderen zijn vrij/start zomervakantie
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