MAANDKALENDER DECEMBER 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

03
Muziekproject
groep 5 & 6

04
Sintkijkmiddag/
avond
17.00-18.30 uur

05
Sinterklaasfeest

10
Muziekproject
groep 5 & 6

11

12

06
07
Inloopuur van
Schaatsen NdB
08.30- 09.30 uur groep 4,5,6 en
Prisma-groepen
Speelgoed3/4/5 en 5/6
ochtend in
groep 1/2A en
1/2B
13
14

17

18

19
Kerstmusical
door groep 7
voor de ouders
van deze
groepen

20
Kerstdiner in
alle groepen

21
Vanaf 12.00 uur:
Kerstvakantie

24
Kerstvakantie

25
Kerstvakantie

26
Kerstvakantie

27
Kerstvakantie

28
Kerstvakantie

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

Vrijdag

VANUIT HET KAMERTJE
De donkere, gezellige decemberdagen zijn aangebroken. Op 5 december verwachten we
Sinterklaas op school te mogen begroeten en op het moment dat Sinterklaas op de boot naar
Spanje vertrekt, komen de kerstbomen de groepen alweer in. Het is dan nog twee weken
totdat de kerstvakantie aanbreekt!
De komende weken staan, naast het lesprogramma, ook in het teken van saamhorigheid,
viering, het kerstverhaal en de december gezelligheid. Het een periode voor berusting; om stil
te staan bij wat belangrijk is in het leven en een periode om tijd door te brengen met mensen
die dichtbij staan.
Studiedag november
Woensdag 14 november hebben we een studiedag gehad.
De collega’s uit de Prisma groepen zijn naar een studiedag met diverse workshops van SLO
(stichting leerplanontwikkeling) geweest. Deze studiedag stond in het teken van onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen.
De collega’s uit de reguliere groepen hebben een inspiratiesessie gehad over projectmatig
werken; 21e-eeuwse vaardigheden, zoals mediawijsheid, creatief denken, kritisch denken en
oplossingsgericht/probleemoplossend denken. Daarnaast hebben we een school bezocht waar
met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie projectmatig gewerkt wordt. Kinderen
werken daar aan de hand van onderzoeksvragen.
Dit was een inspirerende ochtend.
‘s Middags hebben we met elkaar een stap gezet met het schoolplan. Op de teamvergadering
van 11 december bespreken we het concept schoolplan met het team. Het komt daarna terug
in de MR-vergadering.
Denktank
In november heb ik een eerste bijeenkomst gehad met de denktank, een aantal betrokken
ouders had zich hiervoor opgegeven tijdens de informatie-avond. De denktank denkt out of the
box mee over beleid en onderwijsontwikkelingen op school. Ik kijk terug op een mooie eerste
bijeenkomst.
Bestuursaudit
22 november is onze school bezocht door Gerrit Hut (onderwijsadviseur van Proceon) en een
collega-directeur. Er zijn groepsbezoeken gedaan en er is een gesprek geweest met team en
MT.
De conclusie van de audit was dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven op de
Regenboog. Er is gekeken naar aanbod, didactisch handelen en ondersteuning.
Daarnaast is er gekeken naar de kwaliteitscultuur van de school. Ook deze is als goed
beoordeeld.
Vanuit de audit werd teruggeven dat het MT (Edwin, Joyce, Mariska, Margriet en Joke) op een
krachtige manier samenwerkt.
Tevens werd geconcludeerd dat het team hard werkt en in een hele positieve flow onderwijs
geeft en onderwijs verder aan het ontwikkelen is.
Sinterklaasfeest
Complimenten voor de AC die het Sinterklaasfeest heeft voorbereid en de verhaallijn voor het
Sinterklaasfeest in elkaar heeft gezet. Fijn dat de AC zo betrokken is bij de school!

De deur staat open!
Mocht u vragen hebben of een keer een kop koffie willen drinken, dan bent u altijd welkom om
binnen te lopen.
Ik wens u een fijne decembermaand.
Voor de kerstvakantie komen we bij u terug met de maandkalender voor januari.
SINTERKLAAS
Op dinsdagmiddag 4 december van 17.00 uur tot 18.30 uur, kunnen alle ouders, kinderen
en iedereen die het maar leuk vindt, komen kijken naar de Sintknutsels van de onderbouw en
naar de surprises die in de bovenbouw gemaakt zijn.
Tijdens deze middag is er een speurtocht uitgezet door de school heen zodat er aan alle
klassen even een bezoekje gebracht wordt.
De kinderen krijgen dinsdag overdag een speurtochtkaart uitgedeeld. Het is de bedoeling dat
ze deze kaart en een potlood of pen, van thuis, meenemen naar school.
De AC staat deze avond, bij droog weer, buiten met het Sintcafé, dus neemt u uw
portemonnee mee! Wanneer het deze avond regent zal het Sintcafé helaas niet door gaan.
Wij zijn als leerkrachten erg blij dat Sinterklaas op woensdag 5 december tijd heeft vrij
gemaakt voor een bezoek aan onze school.
Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen.
Als Sint rond 8.40 uur aankomt, willen we hem feestelijk onthalen met alle kinderen,
leerkrachten, ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden op het plein!!
Na de aankomst gaan de kinderen naar binnen, zodat zij de sint en zijn pieten in de klassen
welkom kunnen heten.
Op zijn verjaardag krijgen de kinderen wat lekkers van Sinterklaas, maar wilt u uw kind ook net
als altijd een 10-uurtje (eten en drinken) meegeven?
We zullen deze dag de gewone schooltijden aanhouden.
Wilt u uw kind deze dag een extra plastic tas meegeven, zo kan aan het eind van de dag
alles mee naar huis.
We willen u vragen om uw auto deze ochtend niet op de Elbert Mooylaan te zetten, vanwege
de aankomst van Sinterklaas.
Op donderdag 6 december hebben we een inloopochtend. De deur gaat deze dag gewoon
om 8.20 uur open. Tussen 8.20 uur en 9.30 uur kunt u uw kind naar school brengen.
Om 9.30 uur moeten alle kinderen binnen zijn en beginnen we met de lessen.
(meer info Judith en Eugenie)
SCHAATSEN GROEP 4, 5 & 6
Vrijdagochtend 7 december gaan de leerlingen van groep 4, 5, 6 en de Prisma-groepen 3/45
en 5/6 schaatsen op de overdekte kunstijsbaan in Nederhorst den Berg.
De tijden hebben we als volgt verdeeld:
Groep 4 schaatst van 9.00-9.45 uur
Prisma-groep 5/6 schaatst van 9.30-10.15 uur
Groep 5 schaatst van 10.00-10.45 uur
Groep 6 schaatst van 10.30-11.15 uur
Prisma-groep 3/4/5 schaatst van 11.00-11.45 uur.
De entree en de chocolademelk worden betaald uit het excursiebudget van de
Activiteitencommissie. Als kinderen zelf schaatsen hebben mogen ze deze meenemen, alleen
kunstschaatsen, ijshockeyschaatsen of Easy Gliders zijn toegestaan. Rechte schaatsen (noren)
i.v.m. de veiligheid niet. Als kinderen geen schaatsen hebben kunnen ze deze, zonder extra
kosten, lenen bij de ijsbaan. De kinderen moeten op de ijsbaan verplicht handschoenen dragen!

KERST
Kerstmusical door groep 7
Groep 7 zal, traditiegetrouw, ook dit jaar weer een kerstmusical gaan opvoeren.
Dit titel van deze musical is dit jaar ‘De herberg zit vol’.
Op woensdagochtend 19 december zullen zij de musical laten zien aan de groepen 1 t/m 4 en
op donderdagochtend 20 december voor de groepen 5 t/m 8.
Woensdagochtend 19 december zijn alle ouders van de groepen 7 vanaf 11.15 uur van harte
welkom om te komen kijken naar de uitvoering van de kerstmusical.
Kerstdiner
Dit jaar houden we met alle kinderen in de eigen groepen een kerstdiner, op donderdagavond
20 december. Het kerstdiner begint om 18.00 uur en bestaat uit een buffet in de klas en een
toetjesbuffet (voor alle kinderen van de school) in de hal.
 Wij zoeken per groep/lokaal ongeveer 6 ouders die een portie van het één of ander wil
maken. We zoeken veel ouders die een toetje zouden willen maken (geen ijs i.v.m. te
weinig koelruimte). Vanaf donderdag 6 december hangen er bij elke klas intekenlijsten,
waarop u kunt aangeven wat u zou willen en kunnen maken.
 Wij willen u vragen om op donderdag 20 december om 17.50 uur het eten naar de klas
van uw kind te brengen. De toetjes voor het toetjesbuffet kunnen bij de keuken of in de
hal afgegeven worden bij ouders van de AC. Zij zullen daar een mooi buffet van maken
voor de hele school. Wilt u uw schaal/bord/pan duidelijk voorzien van uw naam? De
volgende dag kunt u uw spullen weer in de klas ophalen. De kinderen moeten zelf hun
bord en beker meenemen (graag voorzien van naam).
 Om 19.15 uur is het kerstdiner afgelopen. Vóór die tijd is er voor ouders gelegenheid
om iets met elkaar te drinken op het plein. Rond 19.15 uur gaat de bel en kunt u uw kind
binnen komen ophalen.
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.
Er is deze ochtend geen inloop, dus uw kind wordt gewoon om 08.30 uur op school verwacht.
(meer info Rianne, Deborah en Laura)
MOESTUINOUDERS GEZOCHT
We hebben plannen om bij de Regenboog, op het veldje achter de school, een moestuin te
starten. Het idee is dat de kinderen hier onder schooltijd in kunnen werken.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders met ideeën en/of groene vingers en die het leuk vinden
om met ons mee te denken en eventueel later in de tuin ook mee willen helpen.
Dus vindt u dit leuk, laat het ons weten!
In januari brainstormen we hier graag met jullie over (datum nog te bepalen).
Mailen kan naar Eugenie (prisma 3-4-5) of Joke (groep 5).
e.vandijck@proceon.nl of j.bremmer@proceon.nl

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

