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

VANUIT HET KAMERTJE
4 oktober hebben we als team een avond vanuit ons bestuur Proceon. Leerkrachten krijgen die
avond een lezing over gedrag in de klas.
Onze studiedag van 8 oktober staat in het teken van compacten en verrijken van leerstof,
daarnaast gaan we aan de slag met het schoolplan dat we gaan schrijven voor de periode
2019-2023.
’s Middags hebben we een lezing van Jan Jutten over hersenontwikkeling, boeiend onderwijs
en systeemdenken.
Woensdag 26 september is in een aantal groepen nieuw meubilair geleverd, helaas zijn de
stoelen verkeerd geleverd. Deze worden binnenkort vervangen door rode stoelen die we ook in
de andere groepen hebben. Het oude meubilair is opgehaald en krijgt een mooie nieuwe
bestemming in Curaçao.
Binnenkort worden in een aantal groepen rolgordijnen opgehangen. Hiermee worden de oude
gordijnen vervangen. We merken dat de gangen wat rommelig zijn met jassen en tassen. Er
komt binnenkort een tassenoplossing met tassenbakken.
PERSONEEL
Minka Reijnders, een ervaren Proceon collega, staat sinds maandag 17 september voor groep
3 op maandag t/m woensdag. Hanneke staat op donderdag en vrijdag in groep 3.
Corine heeft op dit moment ondersteunende taken in de school.
In groep 5 staat Joke vanaf 28 september tot de herfstvakantie ook op de vrijdagen voor de
groep.
Sylvia is steeds meer op school en houdt zich bezig met administratieve en ondersteunende
taken.
KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek komt er weer aan.
Dit jaar is het thema ‘Kom erbij’ / ‘Vriendschap’. De Kinderboekenweek is van 3 t/m 12 oktober.
Deze periode hebben we veel leuke activiteiten gepland. Over een aantal van deze activiteiten
willen we u via deze weg informeren.
Woensdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek buiten op het schoolplein. Deze
ochtend mogen alle kinderen buiten blijven.
Vrijdag 5 oktober is de uiterlijke inleverdatum voor de boeken voor de boekenkraam (zie
uitleg bij woensdag 10 oktober). U mag uw boeken inleveren bij Manon (groep 6) of Rianne
(groep 7) of bij de leerkracht van uw kind.
Woensdag 10 oktober hebben we om 12.30 uur een boekenkraam in de hal van de school.
Het idee is iets anders dan voorgaande jaren: u kunt boeken aan school doneren. Wij filteren
de boeken dan: een deel wordt aan onze bibliotheek toegevoegd en een deel verkopen we op
de boekenkraam. De opbrengst hiervan investeren wij dan weer in onze bibliotheek door
nieuwe boeken aan te schaffen.
Vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af door met elkaar in de klas
gezelschapsspelletjes te spelen. De kinderen mogen hiervoor zelf een spel meenemen, maar
kunnen ook gewoon een spel uit de klas spelen.
(meer info Rianne en Manon)

OPROEPJES
 Ouderparticipatie
Binnen onze verschillende commissies, AC (Activiteiten Commissie), PR (Promotie
Commissie) en NAR (Naschoolse Activiteiten Regenboog), zijn wij op zoek naar
enthousiaste ouders die graag mee willen helpen en denken. Mocht u het leuk vinden
om bij één van deze commissies aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij:
AC: Renate van der Ree jufferouwjannie@hotmail.com
PR: Gerdi van Bijleveld gerdi@van-bijleveld.nl
NAR: Hester Keff en Mischa van der Velden nar.regenboog@gmail.com


Overblijfkrachten
Aankomend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe overblijfkrachten die ons team
kunnen komen versterken. Als je het leuk vindt om met kinderen te werken in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar, dan is dit echt iets voor jou.
Na enige tijd herkennen de kinderen je als overblijfmedewerker.
Via hen krijg je je waardering en hebben we samen een heel gezellige lunchpauze.
De pauze van de kinderen begint om 12:00 uur en duurt tot ongeveer 13:00 uur.
Heb je regelmatig deze tijd over en vind je het leuk om met kinderen te werken?
Bel of mail gerust voor meer informatie.
Marcelle Besselink: 06-23535192
Veronique Nelissen: 06-33877176
overblijfregenboogschool@gmail.com



Gras maaien
Voor het grasveld achter onze school zijn wij op zoek naar iemand die een (elektrische)
grasmaaier voor ons heeft of naar iemand die het grasveld één keer in de zoveel weken
voor ons zou willen en kunnen maaien.
Aanmelden kan bij Edwin of Joyce.



Fietsen
Voor de groepen prisma 7 en prisma 6 zijn we op zoek naar fietsen waarmee de
kinderen naar gym kunnen fietsen. Heeft u een (oude) fiets over loop dan even binnen
bij Edwin of Joyce.



Bibliotheek op school
Wij zijn nog op zoek naar een paar bibliotheekouders!
Wilt u ons aan het begin van de dag tussen 8.30-9.00 uur helpen in onze bibliotheek?
Geeft u zich dan op bij juf Corine of de groepsleerkracht van uw kind!

SCHOENMAATJES 2018
Zoals elk jaar doet de Regenboog weer mee met de schoenendoosactie van Edukans.
In de week na de herfstvakantie krijgen alle kinderen een folder mee naar huis, waarin uitgebreid
beschreven staat wat er in de dozen mag en wat liever niet.
Dit jaar worden er geen schoenendozen vanuit Edukans geleverd. Wanneer u mee doet met
deze actie wilt u dan een eigen schoenendoos gebruiken? Deze doos mogen de kinderen
eventueel thuis ook nog mooi versieren!
Voor het wegbrengen van de dozen zijn we alvast op zoek naar een ouder met een grote auto
of een busje die de schoenendozen naar een verzamelpunt in de regio wil brengen.
De dozen kunnen op 21, 22 of 23 november (tussen 12.00 en 16.00 uur) gebracht worden naar
een inleverpunt in Amersfoort en op 4, 5 of 6 december naar een inleverpunt in Amsterdam (op
4 en 6 december tussen 13.30 en 15.30 uur en op 5 december tussen 12.00 en 14.00 uur).
Kunt/wilt u dit doen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Joyce.

DANSLESSEN DANSSTUDIO VAN HARTEN
Dit schooljaar organiseert Dansstudio Van Harten danslessen op de Regenboog.
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar bieden zij kinderballet aan op de woensdagmiddag van 17.15
uur tot 18.00 uur in het speellokaal.
In de les kinderballet wordt op een speelse wijze een begin gemaakt met het aanleren van de
basistechniek die wordt gebruikt in klassiek ballet.
In de les is aandacht voor fysieke ontwikkeling, ritmiek en muzikaliteit. Een opwarming,
diagonaal, dansoefeningen en een cooling down komen in deze lessen voorbij.
Tijdens de balletlessen wordt de nadruk gelegd op zowel expressie en dansplezier, als op het
behalen van een goede houding, coördinatie, kracht en lenigheid.
We zullen ook beginnen met het aanleren van gemakkelijke choreografieën op bekende
muziek die aansluit bij de leeftijd van de leerlingen.
De lessen worden gegeven door onze dansdocent Joyce.
Ben je benieuwd naar de les? Dan is het mogelijk om gratis een les uit te proberen.
Aanmelden voor een gratis proefles kan via: info@dansstudiovanharten.nl
Meer informatie is te vinden op onze website: www.dansstudiovanharten.nl/kortenhoef

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

