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De activiteiten zijn natuurlijk ook te vinden op onze website:
http://regenboogkortenhoef.nl/actueel/kalender
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UIT HET KAMERTJE
In februari hebben we twee studiedagen gehad. Op vrijdag 15 februari hebben alle
leerkrachten n.a.v. verschillende analyses plannen voor de komende periode gemaakt.
Op 25 februari hebben we het gehad over begrijpend lezen, beleid Prisma groepen,
gedragsverwachtingen en identiteit. Kortom: twee volle, goede studiedagen.
We hebben nog overwogen tijdens de studiedagen om ons safety first beleid (luizenmoeder)
aan te gaan passen, maar zien hiervoor toch geen noodzaak.
Daarnaast is er in de voorjaarsvakantie behoorlijk geklust op school: Prisma 3/4/5 heeft een
nieuw raam gekregen, de kleutergroepen hebben nieuw meubilair, het oude meubilair is
grotendeels opgehaald voor een goed doel en in de vakantie is hard gewerkt in de meterkast
omdat we wat problemen hadden met de elektra.
In de maand maart staan de 10-minutengesprekken gepland en starten we met ons
kunstproject.
Zaterdag 16 maart is de jaarlijkse NL doet actie, de Regenboog doet dit schooljaar ook mee.
We gaan allerlei klussen op het schoolplein doen. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden
bij Joyce of Edwin.
PRISMA ONDERWIJS
Afgelopen maand hebben we een bijeenkomst gehad van de DenkTank. De DenkTank bestaat
uit een aantal ouders die meedenken over onderwerpen gerelateerd aan het nieuwe
schoolplan. In de DenkTank zitten ouders vanuit de reguliere en de prisma groepen.
We hebben in de denktank gesproken over de verbinding tussen regulier en prisma, de
verbinding tussen ouders onderling en tussen leerlingen.
We vinden het belangrijk om nog even terug te blikken op het ontstaan van de Prisma
groepen. Met het Prisma onderwijs proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Deze onderwijsbehoeften zijn o.a. onderwijs
met gelijkgestemden, leren op een andere manier en behoefte aan cognitieve uitdaging.
Het Prisma onderwijs is een regio voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. De vorige school
van deze leerlingen kon vaak niet voldoen aan wat zij nodig hebben. De regio voorziening
maakt dat leerlingen vanuit verschillende gemeenten naar de Regenboog komen om onderwijs
te krijgen. De Regenboog is voor deze gezinnen de tweede of derde school, waarbij ouders
soms hebben moeten vechten om zich gezien, gehoord of begrepen te voelen op de vorige
school.
Onze school is dit schooljaar hard gegroeid. We merken dat sommige ouders nog aan het
zoeken zijn hoe het gaat op school en wat de ongeschreven regels binnen onze school zijn.
Als er enkele nieuwe gezinnen starten in een groep worden zij vaak automatisch meegenomen
in de ongeschreven regels van een school. Nu er een aantal groepen volledig nieuw gestart
zijn, is het minder vanzelfsprekend dat zij hierin meegenomen worden.
Bij de Regenboog passen kernwoorden als openheid, humor en laagdrempeligheid. Laten we
er daarom met elkaar voor zorgen dat nieuwe ouders zich welkom voelen!

REGENBOOG BOUWSTENEN
Tijdens de studiedag hebben we het gehad over Regenboog bouwstenen. Dit zijn
verwachtingen die we overal in de school, op elk moment, hebben van leerlingen.
De Regenboog bouwstenen worden in alle groepen besproken en zullen ook gevisualiseerd
worden. Dit gaan we de komende periode introduceren.
We hebben de volgende bouwstenen met elkaar vastgesteld:
 Ik accepteer iedereen zoals hij/zij is.
 Ik help anderen waar nodig.
 Ik draag zorg voor materialen en de omgeving.
 Ik ben rustig in de school.
TEAM
Helaas is Lisette voor langere tijd afwezig vanwege burn-out klachten. Lisette wordt vervangen
door Sylvia. Daarnaast is Annelies op vrijdagochtend extra op school om voor de groep te
werken en te ondersteunen. Sylvia is op dinsdag op school en ondersteunt dan in groep 4.
Nu de kleutergroepen voller worden gaat Laura op donderdag en vrijdag ondersteunen bij
deze groepen. Hierdoor kunnen we op donderdag en vrijdag de kleutergroepen anders
organiseren.
Anne-Wil gaat vanaf 1 maart twee ochtenden extra werken om ondersteuning te bieden in de
groepen 3, 5 en 6.
Dinsdag 26 maart is de laatste werkdag van Margriet op de Regenboog.
Zoals eerder gemeld gaat Margriet andere uitdagingen bij Proceon aan.
Margriet heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een afscheidsreceptie. U kunt de
komende periode bij haar binnenlopen om afscheid te nemen. Dinsdag 26 maart is er ook de
hele dag gelegenheid om binnen te lopen.
Hieronder een bericht van Margriet:
Beste ouders,
Onlangs heeft u vernomen dat ik eind maart afscheid neem van de Regenboog.
Dit schooljaar is de Regenboog (terecht) gestart met een fulltime directeur en heeft Mariska
een sterke start gemaakt als nieuwe IB-er.
Ik zie dat ik minder nodig ben in de reguliere groepen en dat het aansturen van het Prismaonderwijs steeds meer bij de directeur ligt. Mijn rol is dus veranderd en kleiner geworden.
Na verloop van tijd merkte ik dat deze nieuwe invulling mij niet genoeg voldoening geeft,
waardoor ik blij was met de mogelijkheid die Proceon me bood om op een andere school te
starten.
Ik heb hierin zelf voor de Globe in Bussum (een school voor nieuwkomers) en De
Wilhelminaschool in Hilversum (tijdelijk/ondersteunend) gekozen.
In de vijf jaar dat ik op de Regenboog werk hebben veel van u mij hun vertrouwen geschonken
en dat waardeer ik zeer.
Ik vertrouw erop dat uw kinderen in goede handen zijn bij mijn geweldige collega’s, want er zit
een topteam van leerkrachten op de Regenboog.
Hoewel ik zin heb in mijn nieuwe uitdaging zal ik hen en u enorm missen.
Margriet Kuijer

NIEUWE LEERLINGEN
In verband met de AVG-wet heten we geen nieuwe leerlingen meer welkom met voor- en
achternaam in de maandkalender. Op verzoek van vele ouders willen we leerlingen wel
welkom heten, maar doen we dit vanaf nu door alleen de voornamen van de nieuwe leerlingen
te vermelden in de maandkalender.
Deze maand heten wij de volgende leerling (en haar ouders) van harte welkom op de
Regenboog:
 Rosa (groep 1/2 B)
OVERBLIJF
We zijn aan het kijken hoe we overblijf verder kunnen professionaliseren. Het project
MoveMates zorgt ervoor dat er meer spel aangeboden wordt bij het overblijven. Daarnaast is
er nieuw materiaal aangeschaft voor het buitenspelen.
Overblijfkrachten hebben een training gehad en de komende maand krijgt dit een vervolg.
MOVEMATES
Groep 7 heeft onlangs deelgenomen aan Move Mates, een project van Team Sportservice. De
leerlingen konden ervoor kiezen een opleiding tot speelpleincoach te volgen.
Binnen een aantal lessen zijn zij opgeleid om in kleine groepjes in de pauze spellen te
organiseren en te leiden op het schoolplein. De leerlingen uit groep 7 leren spelactiviteiten op
te zetten, leerlingen te betrekken en uitleg te geven voor een groep.
Hierdoor ontstaat nieuwe interactie tussen verschillende klassen, is er minder verveling en de
speelpleincoaches zelf krijgen meer zelfvertrouwen. Alle klassen profiteren dus van dit project.
De buurtsportcoach van Team Sportservice heeft deze opleiding verzorgd.
De speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden
in kleine groepjes activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel
willen nemen.
Meer informatie over het project staat op www.movemates.nl.
ONDERHOUD
Er vindt onderhoud plaats aan de brug van de Elbert Mooijlaan.
Vanaf maandag 4 maart om 7.00 uur is de weg dicht in beide richtingen. Op vrijdag 8 maart is
de weg vanaf 16.00 uur weer vrij.
EXCURSIE GROEPEN 7 NAAR HET GAD
Zojuist bevestigd: de groepen 7 gaan op donderdag 7 maart naar het GAD!
Deze excursie hebben de leerlingen gewonnen met het behalen van de tweede plaats bij de Ewaste race afgelopen oktober.
Meer informatie volgt via de mail. Mocht u deze dag beschikbaar zijn en kunnen rijden, horen
we dat graag.
(meer info bij de leerkrachten van de groepen 7)
KUNSTPROJECT
11 Maart starten we met alle groepen het kunstproject. Dit project duurt drie weken.
We willen graag op maandag 11 maart om 9.00 uur starten met een vossenjacht en hebben
daar ouders bij nodig. De kinderen gaan de wijk in op zoek naar leerkrachten verkleed als een
kunstenaar.De vossenjacht zal een uurtje duren, daarna gaan de kinderen in de eigen klas aan
de slag met kunst. U kunt zich aanmelden bij m.spuijbroek@proceon.nl ( Manon) of
j.vanklaveren@proceon.nl (Judith).
Voor het kunstproject kunnen we zeker nog materiaal gebruiken dat u misschien niet meer
gebruikt, bijvoorbeeld tegels, wol, papier, kranten, tijdschriften, hout e.d.

Tijdens het kunstproject gaan de kinderen aan de slag met een kunstenaar, zoals Mondriaan
of Kandinsky. De kinderen maken ook een eigen kunstwerk. Dit kunstwerk sturen we op naar
Kunstweken.
Daarover hoort u meer via een folder die u tijdens het project ontvangt van uw kind.
We sluiten het project af met een kijkavond: donderdag 28 maart tussen 17.00 en 18.30!
(Meer info bij Manon en Judith)
OPEN DAG
Woensdag 13 maart is onze jaarlijkse open dag.
Tussen 09.00 en 12.00 uur zijn alle nieuwe ouders en kinderen welkom op
school. Zij kunnen dan een kijkje nemen in onze school en zien dan leerlingen
en leerkrachten aan het werk.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool, wilt u ze dan vertellen
over onze open dag?

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD
Op donderdag 21 maart is de wereldwijde wiskundewedstrijd. Leerlingen uit de Prisma groepen
en een aantal leerlingen uit de reguliere groepen doen hieraan mee. De wedstrijd biedt deze
kinderen een extra uitdaging en stimulans om zich te verdiepen in moeilijke vraagstukken.
VOORSTELLINGEN
Elk jaar gaan alle leerlingen van de vier basisscholen in ons dorp een voorstelling bekijken.
Op maandag 25 maart gaan de kleuters, onder schooltijd, naar de Antoniusschool om te
kijken naar de voorstelling boer Boris.
Boer Boris woont op een boerderij. Hij heeft allerlei dieren, machines en een moestuin.
Vandaag krijgt hij een bijzondere brief. Er komen twee inspecteurs op bezoek. Oei, dat is
spannend! Boer Boris moet het beste van zichzelf en de boerderij laten zien. Maar wat is het
beste? Zusje Sam schiet te hulp en samen gaan ze keihard aan het werk.
Gebaseerd op de kleurrijke Boer Boris kinder prentenboeken van Ted van Lieshout en Philip
Hopman van Gottmer Uitgevers Groep. Met heerlijke meezingliedjes.
Op donderdag 4 april gaan de groepen 3, 4 en 5, onder schooltijd, kijken en luisteren naar de
muziekvoorstelling Trash op de Antoniusschool.
Afval opruimen, scheiden en sorteren, dat is wat vuilnismannen doen. Maar wat als je de
stortplaats ziet als een grote berg inspiratie voor het maken en ontdekken van nieuwe muziek?
Hoezeer Harrie, Sjakie en Henk ook hun best doen om de boel op te ruimen en op de juiste
manier van elkaar te scheiden, keer op keer worden ze verleid door de muzikale
mogelijkheden van de stortplaats. Werkgerei wordt instrumentarium en tonnen, vuilniszakken
en dozen blijken waanzinnig mooi te klinken. De werkplaatssirene probeert de mannen in het
gareel te houden, maar uiteindelijk kan zelfs de zaal niet meer ontkomen aan het
enthousiasmerende trommelvirus TRASH!
Op maandag 1 april gaan de groepen 6, 7 en 8, onder schooltijd, naar de Dillewijn om te
kijken naar de voorstelling South Pass City !
Langs een stoffige zandweg, ver van de bewoonde wereld, ligt South Pass City. De
goudmijnen zijn al lang geleden gesloten, de meeste mensen zijn vertrokken. Al jaren wordt
het dorpje door dezelfde mensen bewoond. Niemand gaat er weg en niemand komt erin. In de
wijde omgeving weet iedereen dat. Tot er op een dag een vreemdeling South Pass City binnen
wandelt. Hem hebben ze niks verteld.

Een voorstelling vol sheriffs, cactussen en saloondeurtjes. South Pass City gaat over de angst
voor het onbekende, het beschermen van wat voor jou belangrijk is en over hoe we verlangen
naar het bekende of dat nou goed voor ons is of niet.
(Meer info bij Judith: j.vanklaveren@proceon.nl)
REGENBOOG 50 JAAR
1 november staat de Regenboog 50 jaar op zijn huidige plek.
We willen hier op een feestelijke manier aandacht aan
besteden. Er zijn al een aantal ouders uit de PR commissie
die een rol willen spelen in de voorbereiding.
Zijn er meer ouders die mee willen denken? Geef je op bij
Edwin.

Met vriendelijke groet,
namens het team,

Edwin Nelemans
e.nelemans@proceon.nl
Joyce Hagen
j.hagen@proceon.nl

