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NAR
Handlettering 7-8

De activiteiten zijn natuurlijk ook te vinden op onze website:
http://regenboogkortenhoef.nl/actueel/kalender

VANUIT HET KAMERTJE
We zijn na de kerstvakantie weer goed gestart en kijken terug op een koude januarimaand met
heerlijk winters weer. In januari hebben we een MR vergadering gehad, die ook door een
aantal toehoorders is bezocht. Daarnaast is er weer een goede denktank bijeenkomst
geweest. In de denktank bespreken we o.a. het schoolplan dat we nu aan het ontwikkelen zijn
voor de periode 2019-2023.
De afgelopen weken stonden en de komende weken staan de CITO toetsen op het
programma. De CITO toetsen zijn voor ons een signalerings- en evaluatiemoment.
N.a.v. de CITO toetsen kunnen we ons onderwijs waar nodig bij sturen en accenten verleggen.
Voor leerkrachten is dit een drukke periode met afnemen van toetsen, nakijken, analyseren,
interventies opstellen en plannen maken.
In februari hebben we twee studiedagen. Vrijdag 15 februari gebruiken we om de toetsen te
analyseren en met elkaar interventies te bepalen.
Tijdens deze studiedag worden de groepsbesprekingen met de intern begeleiders gehouden.
Maandag 25 februari staat de ochtend voor de reguliere groepen in het teken van begrijpend
lezen. De Prismagroepen gaan deze dag aan de slag met Janneke Breedijk (HB specialist) om
het beleidsplan en de doorgaande lijnen binnen de Prismagroepen te verstevigen.
25 februari gebruiken we ook een deel van de dag om de doorgaande lijn op school m.b.t.
identiteit neer te zetten.
Iets anders dat ik u niet wil onthouden voor de komende maand: zondag 10 februari start
seizoen 2 van de luizenmoeder!
VERLOF EN VERZUIM
Voor de kerstvakantie heb ik een gesprek gehad met de leerplichtambtenaar. De wetgeving
rondom verlof is aangescherpt.
Hieronder de wettelijke kaders waar we ons als school aan moeten houden:

Heeft u vragen m.b.t. een verlofaanvraag, loop dan even binnen.
Daarnaast willen we echt om 8.30 uur starten met lesgeven. Wilt u er daarom voor zorgen dat
uw kind op tijd op school is.

PODIUMOPTREDEN GROEP 1/2 A & 1/2 B.
Op woensdag 13 februari is het podiumoptreden van groep 1/2 A en op donderdag 14 februari
is het podiumoptreden van groep 1/2 B.
Beide optredens starten om 8.30 uur en vinden plaats in de hal van de school.
Ze gaan over opa’s en oma’s en liedjes van vroeger en duren ongeveer een half uur.
Alle kleuterouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom om naar onze optredens te komen
kijken.
Groeten van de kleuterjuffen.
RAPPORTEN & 10-MINUTENGESPREKKEN
Wilt u de rapportmappen weer mee naar school nemen/geven? Dan kunnen de leerkrachten de
nieuwe bladen invoegen en krijgt uw kind donderdag 14 februari zijn/haar rapport mee.
Wilt u, naar aanleiding van dit rapport of om andere redenen, graag een gesprek met de
leerkracht(en) van uw kind dan zijn er op donderdag 28 februari & dinsdag 05 maart
10-minutengesprekken.
In de groepen 7 worden op deze avonden de voorlopig adviesgesprekken gehouden.
Wij vinden het belangrijk om ouders én kinderen te betrekken bij onze school en het onderwijs.
Daarom willen we de leerlingen vanaf groep 5 ook de gelegenheid geven om bij deze
gesprekken aanwezig te zijn. Om die reden zijn de gesprekken ’s middags én ’s avonds.
In de brief die bij het rapport wordt meegegeven kunt u aangeven of u (en uw kind) een gesprek
met de leerkracht(en) wilt.
De strookjes graag inleveren of mailen uiterlijk dinsdag 26 februari voor 12.00 uur.
INFORMATIEAVOND NIEUWE OUDERS GROEP 1
Donderdag 28 februari is er, van 19.00 uur tot 19.45 uur, een informatieavond voor alle (nieuwe)
ouders van leerlingen die ingestroomd zijn (of nog instromen) in groep 1.
Ouders van de betreffende leerlingen ontvangen hierover per mail nog een aparte uitnodiging.
(meer info Judith & Ellen)
KUNSTPROJECT IN MAART
In de maand maart gaan alle groepen aan de slag met een kunstproject. Daar kunnen we nog
wel kosteloos materiaal voor gebruiken. Dus heeft u tegeltjes, hout e.d. over, denkt u dan aan
ons? U kunt dit afgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Manon en Judith.
(meer info: Manon m.spuijbroek@proceon.nl en Judith j.vanklaveren@proceon.nl)
VOORAANKONDIGING NL DOET ZATERDAG 16 MAART
In en om school is een aantal opknapklussen te doen.
Op zaterdag 16 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur willen wij o.a. het volgende gaan doen:
- realiseren van een opbergruimte/schuur in het fietsenhok
- verwijderen van de hekjes rond de hagen op het plein
- schilderen van de deur naar het theater
- witten van de muur van het voormalige computerlokaal.
Daarnaast moet er ook nog afval worden afgevoerd. Wij hebben deze klussen aangemeld bij
NLdoet. Hoort, zegt en voort en kom ons helpen!
Aanmelden kan bij Edwin of Joyce.

DRIE DORPENLOOP
Ook dit jaar willen we leerlingen van De Regenboog weer de mogelijkheid geven om onder de
vlag van school mee te doen met de Kidsrun van de Driedorpenloop.
Deze wordt op zondag 2 juni gehouden. De Kidsrun is 1,5 kilometer.
Zin om mee te doen en in het Regenboog t-shirt te rennen?
De kosten voor de Kidsrun zijn € 3 per deelnemer.
In de bijlage is er een inschrijfformulier voor de Driedorpenloop toegevoegd.
(Meer info: Ellen La Rose, moeder van Diederik en Gerdi van Bijleveld, moeder van Jannika)
HULPOUDERS AC GEZOCHT
Ben je een ouder met één of meerdere kinderen op school? Vraag je je weleens af hoe je bij
één van de commissies kan komen of je hulp kenbaar kan maken?
En wil je mee helpen en betrokken worden bij schoolactiviteiten zoals opa/oma dag,
avondvierdaagse of de kerstviering?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat vragen wij?
Het idee is om een leuke club mensen te hebben die wij als activiteitencommissie op afroep
kunnen benaderen. Dit varieert van op incidentele basis tot regelmatig, van één uur tot
bijvoorbeeld twee uur, afhankelijk van wanneer jij zelf kunt.
Het kan zijn dat je samen de koffie schenkt tijdens een activiteit, ijsjes uitdeelt tijdens
koningsdag, de school in kerstsfeer brengt of meehelpt met de avondvierdaagse.
Hoe meld je je aan?
Wil je graag betrokken zijn bij de school en heb je tijd en zin, meld je dan aan door het sturen
van een e-mail naar Renate van der Ree op het e-mailadres ‘jufferouwjannie@hotmail.com’.
Je kunt ook één van de leden van de activiteitencommissie persoonlijk benaderen.
Wij kijken uit naar de aanmeldingen!
NAR
Stopt de NAR komend schooljaar?
Die kans is helaas heel groot. Dat zou jammer zijn, want de NAR is uniek.
We zijn daarom naarstig op zoek naar mensen die leuke workshops kunnen en willen
aanbieden.
Ken je iemand die dit zou willen doen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!
NAR.regenboog@gmail.com

BIJLAGEN
 Inschrijfformulier Driedorpenloop

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Edwin Nelemans
e.nelemans@proceon.nl
Joyce Hagen
j.hagen@proceon.nl

