MAANDKALENDER NOVEMBER 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

29

30

31

01

02

NAR
Pimp je shirt 5-8

05
Fietsenkeuring
groep 5-8

06
07
Speelgoedmiddag
groepen
1/2A en 1/2B

08
Nationaal
Schoolontbijt

09

NAR
Pimp je shirt 5-8

12

19

26
Start
muziekproject
groep 5 & 6

13

14
Studiedag: alle
leerlingen vrij!

20
Strookjes 10minuten
gesprekken
mailen/inleveren
(voor 12.00 uur)

21
Dag van de
televisie

27
10-minuten
gesprekken

28
Schoen zetten

15

16
Fietsenkeuring
groep 1-4

Werkverslag +
strookjes
10-minuten
NAR
gesprekken
Sieradendoosje 3-6
mee
22
23
10-minuten
gesprekken
NAR
Sintversiering 1-4

29
Lunch op
school: Sint
Pannenkoek

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

30

VANUIT HET KAMERTJE
De eerste weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen. Het weer bleef lang zomers, maar
we zitten toch echt helemaal in de herfst! Hopelijk heeft iedereen genoten van een mooie
herfstvakantie en kunnen we er weer met veel energie tegenaan.
Maandag 8 oktober hadden we een studiedag. We hebben het gehad over het nieuwe
schoolplan. Daarnaast hebben we gekeken naar het compacten van leerstof in de reguliere
groepen. ‘s Middags hadden we een lezing over Boeiend onderwijs van Jan Jutten. Zijn
boodschap: we moeten met ons onderwijs kinderen boeien en inspireren. Leerkrachten doen
ertoe! Hoe zorgen je ervoor dat je met passie en bezieling voor de groep staat? De
maatschappij en de wereld zijn razendsnel veranderd, dit vraagt iets van het onderwijs.
Jan stelde ons de vraag: wat hebben kinderen die in 2010 geboren zijn in 2018 nodig om
gelukkig te worden en om ook in 2028 goede kansen te hebben in de samenleving? En hoe
leren ze dat?
Enkele sheets uit de presentatie van Jan Jutten:

Over het schoolplan kan ik al zeggen dat we een sfeervolle, warme dorpsschool willen blijven,
met expertise op HB-gebied. Daarnaast vinden we het belangrijk om een school te zijn waar
talenten van leerlingen tot bloei kunnen komen, een school die inzet op talenten die goed
leven en samenleven mogelijk maken. We willen een school zijn die leerlingen aanzet en
inspireert tot nieuwe gedachten en interpretaties.

Tijdens de studiedag van 14 november gaan de leerkrachten van de reguliere groepen verder
inzoomen op onderzoekend, ontdekkend en samenwerkend leren. We gaan hiervoor o.a. een
school bezoeken die ochtend. De collega’s van de prisma groepen gaan zich verder verdiepen
in de leerlijnen voor hoogbegaafde leerlingen.
De afgelopen weken heeft heel Kortenhoef meegeleefd met de E-waste wedstrijd waar de
twee groepen 7 aan mee hebben gedaan. Geweldig om te zien hoeveel e-waste er werd
opgehaald en hoe fanatiek ook ouders werden tijdens de eindspurt. We hebben een mooie
tweede plaatst behaald en mogen op bezoek bij het GAD om te kijken hoe afval verder
verwerkt wordt.
Het is mooi om te zien hoe groepen de afgelopen weken zijn gevormd. We hebben de fasen
van groepsvorming doorlopen in alle groepen. Dit proces gaat altijd gepaard met een fase van
vorming, norming en storming. Als een groep alle fasen goed doorlopen heeft, dan heb je hier
als leerkracht het hele jaar profijt van.
In november komen de werkverslagen en 10-minutengesprekken eraan. Daarnaast komt in
november de Sint natuurlijk ook weer aan in het land. Hier zal, vooral in de groepen 1 t/m 4,
veel aandacht aan besteed worden.
We starten na de herfstvakantie met twee dagen in groep 7 Prisma die we nog niet hebben
opgevuld, de vacature voor donderdag en vrijdag staat op dit moment nog open. Voor de
herfstvakantie is er een gesprek geweest met een kandidaat maar dit was geen match, 29
oktober spreken we een andere kandidaat. Vooralsnog lukt het om de donderdag en vrijdag
tijdelijk intern op te vangen.
OVERBLIJF
Een groot aantal leerlingen blijft over. Om het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen
hebben de overblijfkrachten ervoor gekozen om de groepen 5 t/m 7 over te laten blijven in de
lokalen en niet in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes. Daarnaast wordt er op dit
moment gekeken om wat meer buitenspeelmateriaal aan te schaffen.
VERVANGEN BIJ ZIEKTE
Hopelijk krijgen we er niet al teveel mee te maken, maar ervaring leert dat in november/
december de griepgolf zorgt voor mogelijke uitval van leerkrachten.
We vinden het belangrijk om u te informeren hoe we omgaan met vervanging bij ziekte.
Op het moment dat een leerkracht ziek is hebben we vier opties:
1. We benaderen een van de leerkrachten die niet werkt met de vraag of hij/zij kan
werken. Gelukkig hebben we op de Regenboog een groot aantal flexibele collega’s die
bij willen springen in geval van ziekte/afwezigheid van collega’s;
2. We zetten een inval verzoek uit bij IPPON (zij leveren vervangers voor het primair
onderwijs in onze regio);
3. Een van de ambulante mensen neemt de groep over (dit kan op het moment dat de
ambulante collega’s geen afspraken hebben en gaat ten koste van hun
werkzaamheden);
4. We verdelen de groep over andere groepen op school.
In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meer collega’s door de griep geveld raken, lukt
het niet om bovenstaande opties te realiseren. In dat geval kunnen we u vragen of u uw
zoon/dochter een dag thuis kunt houden. Als dit niet lukt zijn kinderen altijd welkom op school
en worden ze verdeeld over de andere groepen.
Wij hopen dat we bovenstaande scenario's niet hoeven in te zetten.

FIETSKEURING VEILIG VERKEER NEDERLAND
Op maandag 5 november komt de afdeling VVN Wijdemeren samen met de politie Gooi en
Vechtstreek de jaarlijkse fietskeuring houden voor de groepen 5 tot en met 8. Deze actie is vooral
gericht op verlichting/reflectie, maar ook op veiligheid.
ANWB LICHTBRIGADE
Wij vinden het ook belangrijk dat onze jongste leerlingen in de donkere dagen goed zichtbaar
zijn op de fiets en veilig van A naar B kunnen rijden. Daarom willen wij voor de groepen 1 t/m 4
op vrijdag 16 november in samenwerking met de ANWB Lichtbrigade een
fietsverlichtingscontrole organiseren. Van de ANWB krijgen wij een tool box met gereedschap
e.d. Om deze controle door te kunnen laten gaan, zijn we nog wel op zoek naar hulpouders.
Wilt u ons deze ochtend helpen (tussen 8.30 uur en 10.00 uur), kunt u zich opgeven bij Joyce.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Wij doen op donderdag 8 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind ontbijt die
dag op school. Wilt u uw kind een bord, beker en bestek met naam erop in een plastic tas
meegeven?
WERKVERSLAG & 10-MINUTENGESPREKKEN
Vrijdag 16 november krijgt uw kind zijn/haar werkverslag mee. De resultaten van de
methodegebonden toetsen (rekenen-Pluspunt, Lijn 3, Taal-Staal, enz.) kunt u terugzien op het
ouderportal.
Wilt u, naar aanleiding van deze resultaten, het werkverslag of om andere redenen, graag een
gesprek met de leerkracht(en) van uw kind, dan zijn er op donderdagmiddag- en avond 22 en
dinsdagmiddag- en avond 27 november 10-minutengesprekken.
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.
Bij het werkverslag vindt u een aanmeldingsstrookje, waarop u kunt aangeven of u (en uw kind)
een gesprek met de leerkracht(en) wil(len). U kunt zich voor deze gesprekken aanmelden tot
dinsdag 20 november 12.00 uur.
→ Wilt u de rapportmap van uw kind deze week inleveren bij de leerkracht van uw kind?
SINTERKLAAS
Zaterdag 17 november is het zo ver; Sinterklaas en zijn Pieten komen dan weer aan in
Nederland! Vanaf maandag 19 november zal de school weer helemaal in Sintsfeer versierd
zijn. Op 5 december zal Sint gelukkig ook dit jaar weer een bezoek brengen aan de
Regenboog.
In de weken daarvoor hebben we ook nog verschillende andere activiteiten in de planning
staan:
Pepernoten en sinterklaaslekkers
In de week van 19 t/m 23 november gaan alle klassen weer Sinterklaaslekkernijen maken.
De groepen 1 t/m 4 en de prismagroep 3/4/5 gaan pepernoten bakken op school en de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan andere prachtige en lekkere creaties maken.
Schoen zetten
Op woensdag 28 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. Wilt u uw kind
op deze dag een schoen meegeven naar school?
Op donderdagochtend kunnen alle kinderen kijken wat Sint en Piet in hun schoen hebben
gestopt.

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 er met
een Sintcafé, dus neemt u uw portemonnee mee!
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. Alle kinderen moeten uiterlijk om
9.30 uur op school zijn.
(meer info Judith en Eugenie)
MUZIEKORIËNTATIEPROJECT GROEPEN 5 EN 6
Elk jaar stelt de gemeente Wijdemeren geld beschikbaar voor een muziekoriëntatieproject voor
de groepen 5 en 6 van de Wijdemeerse basisscholen.
In november/december krijgen de leerlingen van de groepen 5 en 6 (zowel de reguliere- als de
Prisma-groepen) drie muziekoriëntatielessen aangeboden, waarbij o.a. aandacht wordt besteed
aan ritme, melodie, instrumenten en orkest. Deze lessen vinden plaats op de maandagochtend
en duren 45 minuten per les.
De data van deze lessen zijn: maandag 26 november, maandag 3 december en maandag 10
december.
Op basis van deze 3 lessen maken de kinderen de keuze voor een bepaald muziekinstrument.
In mei vinden er dan nog drie lessen plaats waarin de leerlingen kennismaken met het door hun
gekozen instrument.
SPAARDOEL NOVEMBER SCHOENMAATJES 2018
Zoals elk jaar doet de Regenboog weer mee met de schoenendoosactie van Edukans. De
slogan is: Wie maak jij blij met een onvergetelijk cadeau? 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!
Wilt u de ingepakte doos uiterlijk 20 november bij de eigen leerkracht inleveren?
(meer info Joyce)

SINT PANNENKOEK
Dit jaar is het weer zover: op 29 november is het nationale pannenkoekdag!
Graag willen de overblijfkrachten in samenwerking met school een Sint pannenkoeklunch
organiseren op deze donderdag 29 november.
In principe zijn alle kinderen (dus ook leerlingen die niet/nooit overblijven) welkom en wordt
deze lunch geheel verzorgd door de overblijfkrachten (met wat hulp van de leerkrachten en
ouders). Wilt u uw kind deze dag een bord meegeven; i.v.m het milieu willen we zo min
mogelijk plastic bordjes gebruiken.
Als uw kind die dag niet mee wil/kan eten, wilt u dit dan (i.v.m. inkopen)
voor 19 november doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Als uw kind geen pannenkoeken lust, maar wel graag mee wil lunchen,
kunt u uw kind deze dag zelf een lunchpakket meegeven.
Voor deze dag hebben we natuurlijk VEEL pannenkoeken nodig, dus
zoeken we per groep naar ouders die bereid zijn deze pannenkoeken
voor ons te bakken!
Het liefst opgerold met suiker en voorzien van groep en het aantal
pannenkoeken.
Naast de deur van elke klas komt een lijst te hangen waarop u kunt
aangeven dat u wilt bakken. U kunt uw pannenkoeken de dag ervoor
inleveren of op de ochtend zelf voor 11.00 uur.
We hopen op een gezellige pannenkoeklunch!
(meer info Veronique Nelissen & Marcelle Besselink)
OPROEPJE TONEELGORDIJNEN
Van onze toneelgordijnen zijn een aantal zomen losgelaten. Wij zijn op zoek naar iemand die
de zomen van deze gordijnen voor ons kan herstellen.
Aanmelden kan bij Joke.
SPONSORKLIKS … OOK HANDIG VOOR CADEAUS
Wilt u onze school GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen
doet via de www.sponsorkliks.nl en selecteer daarna CBS De Regenboog (of ga via de site
van school en de banner naar de SponsorKlikspagina). Voor u een kleine moeite, voor de
Regenboog directe inkomsten. Vertel dit daarom s.v.p. door aan andere mensen die De
Regenboog een warm hart toedragen.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl
wordt gedaan. 75% van deze commissie storten Sponsorkliks op onze bankrekening. Of u nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van
Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit en
profiteert De Regenboog hier direct van!
BIJLAGEN
 Uitnodiging informatieavond Talentnetwerk
 Campagne pleegzorg

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

