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Nieuwsbrief nummer 2                                                            Schooljaar 2019-2020 

 

Jubileumfeest 40 jaar De Regenboog en Kinderboekenweek 

 

Woensdag was het zover! Het team verraste 

de ouders en de kinderen door met een 

fiets, kar, step of skeelers de speelplaats op 

te komen. Er waren rugzakken, koffers en 

rolkoffers volgepropt met reisspullen. Er was 

zelfs een Jumbokarretje om alle bagage in 

mee te nemen!  

Het leek erop dat we allemaal samen een 

mooie reis gingen maken binnen het thema 

‘Reis mee… 

En dan het liefst naar een lekker warm land want helaas kon de 

rest van de opening niet doorgaan vanwege een echte 

Hollandse regenbui. 

In de aula zijn we verder gegaan met de opening maar nu 

zonder de ouders. Sorry ouders, bij een volgende activiteit 

willen we jullie er weer graag bij hebben! 

 

Het mooie Regenbooglied werd gezongen en wat zongen we 

goed mee! Juf Carien liet zien hoe we vroeger op een wereldbol 

vreemde landen opzochten of op een kaart de weg moesten 

vinden. Zo handig dat je nu via internet de hele wereld kunt zien 

en opzoeken….. Een reis is nu zo geregeld, in Nederland of 

naar een plek op de rest van de wereld.  

Na allemaal meegedaan te hebben met het dansje bij het liedje 

‘Reis mee’ was het jubileumfeest en de Kinderboekenweek 

officieel geopend. Hoera !!!! 

 

   
 

Donderdag was een topdag en hebben alle kinderen een flinke 

reis gemaakt. Groep 5 t/m 8 naar Space Expo, heel bijzonder 

dat reizen in de ruimte. En groep 1 t/m 4 heeft allerlei dieren  

 

 
 

Zaterdag 5 oktober 

Dag van de leraar 

 

 7 tm 11 oktober 

Week van de Mediawijsheid 

Groep 6 tm 8 

 

7 tm 18 oktober 

Kennismakingsgesprekken 

groep 4 tm 8 

 

Woensdag 9 oktober 

Bijeenkomst kinderraad 

 

Dinsdag 15 oktober 

MR-OR jaarvergadering 

Inloop 19.15 uur 

Duur: 19.30-20.15 uur 

 

Woensdag 16 oktober 

Peuterochtend 

9.00-10.00 uur 

‘Rupsje Nooitgenoeg’ 

 

Herfstvakantie 

21 tm 25 oktober 

 

Woensdag 30 oktober 

Lesvrije dag, de kinderen zijn vrij 

 

Maandag 4 november 

Inschrijven voortgangsgesprekken 

groep 1 tm 3 

 

Tot 15 november: 

Aandacht in de groepen aan het 

thema van de Kinderboekenweek 
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gezien die uit veel verschillende landen 

komen. Het weer zat mee! We hebben 

genoten van deze mooie reizen en van 

elkaar. Dit was alleen mogelijk met hulp van 

ouders, familie en stagairs / stagiaires ter 

begeleiding dus fijn dat dit zo plaats kon 

vinden. Vrijdag waren de activiteiten vanuit 

‘Reis mee, op weg naar nieuwe ervaringen’. 

Met reizen kunnen veel onderwerpen aan 

bod komen, het is een heel breed onderwerp.  

Denk aan verkeer, natuur en milieu, recreatie, 

topografie of verschillende culturen.  

 

 

 

Er waren workshops met onderwerpen als 

Afrikaans dansen, pimp my ride (voertuig 

versieren), een vogelhuisje maken,  

pompoensoep maken en appelmoes, cakejes 

versieren, poppentheater maken en spelen, 

een leeslampje maken, t-shirt versieren, 

EHBO en ambulance, pionieren (buiten) en 

techniek. Er waren lekkere en bijzondere 

resultaten en de kinderen zijn weer nieuwe 

ervaringen rijker.   

De kinderen uit groep 4 hebben de kinderen 

uit groep 1-2 en 3 begeleid. En wat deden ze 

dat geweldig! Ze verdeelden de taken, letten 

op het samenspel en zorgen ervoor dat het 

groepje gezellig bij elkaar bleef. Echt SAMEN 

op De Regenboog. 

Als aandenken aan de jubileumfeestdagen 

hebben alle kinderen een vrolijk tasje mee 

naar huis gekregen. 

 

Wij hadden deze feestdagen natuurlijk niet 

kunnen organiseren zonder de hulp van de 

ouderraad en andere ouders en/of 

familieleden.  

Compliment ook voor 

de leerlingen van het 

Pleysier College Delft 

(Voortgezet Speciaal 

Onderwijs) die voor ons 100 superlekkere 

pannenkoeken hebben gebakken. Echt fijn 

dat iedereen de moeite heeft genomen om er 

voor de kinderen zulke fijne dagen van te 

maken. Want voor hen doen we dit natuurlijk 

allemaal! 

 

De komende weken, tot 15 november, zal er 

in de groepen nog verder aandacht besteed 

worden aan het thema van de 

Kinderboekenweek ‘Reis mee’!  

 

Personeel 

U heeft het misschien al 

gehoord dat juf Ileen een 

gezonde en prachtige 

dochter heeft gekregen met 

de naam Hanna.  

Het gaat goed met juf Ileen en de kleine 

Hanna en we wensen de kersverse ouders 

natuurlijk een fijne kraamtijd. 

 

In groep 3 geeft juf Imke les samen met juf 

Karen. Juf Imke is een invalleerkracht. Omdat 
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juf Imke nog niet in de vorige Nieuwsbrief 

stond, stelt zij zich hieronder alsnog aan u 

voor: 

Ik ben juf Imke du Pree. 

Sinds het begin van dit 

schooljaar ben ik gestart in 

groep 3 op De Regenboog. 

Dit doe ik op de maandag 

en de dinsdag. Het is 

geweldig om met 25 

enthousiaste kinderen te 

werken in de groep. Groep 3 is dan ook een 

van de leukste leerjaren, omdat kinderen in 

korte tijd zoveel groeien en ontdekken van 

letters en woorden. In een paar weken 

kunnen ze al boekjes lezen! Elke keer weer 

heel bijzonder om dat weer te zien.  Als ik 

thuis ben, zorg ik voor mijn man Gert en 

dochter Anne en mijn twee honden Doerak 

en Magnum. Ik vind het heerlijk om creatief 

bezig te zijn, te koken en om in de tuin te 

werken.   

 

Het is fijn u te kunnen vertellen dat er een 

nieuwe vaste leerkracht in groep 3 zal komen 

werken, naast juf Karen. Haar naam is juf 

Sandra Merbis en zij is een enthousiaste 

ervaren leerkracht. Juf Sandra geeft 

momenteel les aan een 3-4 combinatiegroep 

op een andere school van de Laurentius 

Stichting. Er is overeengekomen dat juf 

Sandra kan gaan starten bij ons als er op de 

andere school een geschikte vervanger voor 

haar aangesteld is. Wij hopen dat dat 

spoedig lukt. Echter, juf Sandra start uiterlijk 

6 januari bij ons. Juf Imke zal  

les blijven geven in groep 3 (samen met juf 

Karen) tot juf Sandra bij ons kan komen 

werken, Daar zijn wij echt heel erg blij mee! 

De kinderen houden zo een stabiele situatie 

in de groep. 

 

Wij willen u ook laten weten dat er enkele 

stagiairs en stagiaires op school gestart zijn. 

In groep 3 zal op de donderdag en de vrijdag 

meester Richo (hele schooljaar) 

ondersteuning bieden.  

 

Ik ben Richomar, nieuwe 

stagiair van groep 3. Ik ben 18 

jaartjes oud en studeer op  

ROC Mondriaan de opleiding 

Zorg & Welzijn. Mijn hobby’s 

zijn sporten en vooral 

voetballen. Dit doe ik ook 3x in 

de week bij mijn voetbalclub Vitesse Delft. Ik 

heb gekozen voor De Regenboog omdat het 

lekker dicht bij mijn huis is. En het een 

sfeervolle school is met allemaal lieve kindjes 

en leraren. Ik ben er op donderdag en 

vrijdag. Tot snel! 

 

Op maandag en dinsdag ondersteunt 

meester Abdel in groep 1-2B (tot eind 

februari). Ook hij doet de opleiding Zorg en 

Welzijn niveau 2.  

Beide stagiairs zijn enthousiast gestart en 

hun extra handen in de groep zijn voor de 

kinderen en de juf echt prettig. 

 

Momenteel lopen er ook twee stagiaires van 

de PABO hun stages bij ons op school.  

Het betreft: 

 

Jikke Been 

Ik ben 22 jaar, woon in Delft en ik ben een 

student aan de Thomas More Hogeschool in 

Rotterdam.  

Ik heb eerst de mavo gedaan, daarna de 

opleiding tot 

onderwijsassistente en 

nu ben ik bezig aan mijn 

einddoel op de Pabo!  

In mijn vrije tijd sport ik 

graag. Zo ben ik 3 keer in 

de week te vinden in de 

sportschool en 3 keer in de 

week op het korfbalveld.  

Ik zal het aankomende half jaar stage gaan 

lopen in groep 7. Dit is in principe altijd op 

maandagochtend maar eens in de zoveel 

weken heb ik een stageweek.  

Ik heb er ontzettend veel zin in om weer 

nieuwe dingen te leren.  
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En de andere stagiaire is Fiona- May de 

Greeve 

Wat leuk dat ik mij via 

deze weg aan jullie voor 

mag stellen. Ik ben 21 

jaar en woon in het 

centrum van Delft. Op dit 

moment zit ik in mijn 

vierde jaar van de PABO. 

Ik volg mijn studie in Rotterdam aan de 

Thomas More Hogeschool. Vanaf heden kom 

ik op de maandag en dinsdag stage lopen in 

groep 1/2a bij juf Alexía en juf Marian. 

 

Ik heb er veel zin in en ben benieuwd naar de 

werkwijze, de kinderen en de sfeer op 

basisschool De Regenboog! 

 

Nieuwe vrijwilliger 

Wat handen erbij ter ondersteuning op De 

Regenboog! Naast onze conciërges meester 

Rienk (dinsdag / vrijdag), meester Harry en 

meester Cees (donderdagochtend) en juf 

Linda en juf Nel (enkele dagen per week tot 

half 2 ter ondersteuning van kinderen en de 

overblijf) zijn wij erg geholpen met de komst 

van juf Debora. Zij is de moeder van een 

zoon in groep 4. Zij is ‘breed inzetbaar’ en zal 

zowel enkele conciërgetaken oppakken als 

ondersteuning in de groepen geven. Juf 

Deborah werkt ook geregeld bij de overblijf.  

Juf Debora is aanwezig op 

dinsdagochtend, 

woensdagochtend en 

donderdagmiddag, Mooier 

kunnen we het niet 

bedenken  😊 

 

 

Welkom allemaal op De Regenboog! 

 

Kanjerweken  

 Ook dit jaar hebben we in alle groepen  de 

eerste drie weken gewerkt aan de 

groepsvorming. Wij noemen deze weken de 

Kanjerweken. Om het schooljaar goed te 

starten heeft iedere leerkracht met de groep 

de regels van de school doorgesproken en 

afspraken opgesteld hoe ze met elkaar 

ervoor kunnen zorgen dat iedereen het fijn 

heeft in de groep. Die afspraken zijn in iedere 

groep te vinden. Verder hebben de kinderen 

de tips, die ze 

aan elkaar 

hebben 

gegeven, op 

bouwstenen 

getekend en 

geschreven. 

Een aantal 

komen in de aula te hangen. Er zijn 

oefeningen gedaan uit de Kanjertraining en 

er is een verhaal voorgelezen over pesten, 

natuurlijk alles met het doel het pesten te 

voorkomen. Dit is in alle groepen gedaan. 

Tijdens het Open doekje heeft iedere groep 

een oefening uit de 

Kanjertraining  gepresenteerd. Wij 

beschouwen de Kanjerweken als heel 

waardevol en een mooie start van het 

schooljaar. 

 

Studiedag dinsdag 1 oktober  

De eerste studiedag van 2019-2020 was een 

dynamische dag. Wat is er veel besproken, 

geoefend en geleerd met en van elkaar om 

ons onderwijs te vernieuwen en te 

verbeteren! Het is te merken dat de beide 

teams al hardop weg zijn samen 1 team te 

vormen. Juf Lidwien opende de dag door met 

alle teamleden een Kanjeroefening te doen. 

Bij deze oefening hou je elkaar in balans. 

Daarbij moet je de ander natuurlijk wel 

kunnen vertrouwen. En dat ging heel goed! 
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De verdere ochtend volgden de groepen 4 

t/m 8 een training over de nieuwe methode 

Leskracht. Over deze manier van werken met 

wereldoriëntatie heeft u al enkele keren 

kunnen lezen in eerdere Nieuwsbrieven. Er 

staat ook een stuk over in uw jaarkalender. 

Het team werd steeds enthousiaster want wat 

biedt deze onderzoekende manier van leren 

veel mogelijkheden voor onze kinderen. 

Nog beter leren samenwerken, doelen 

stellen, onderzoeksvragen opstellen en op 

allerlei manieren de antwoorden zoeken, 

leren plannen, werken met een mindmap en 

bovenal: op een vaak creatieve manier het 

geleerde en het resultaat presenteren. Het 

thema 

Kinderboekenweek is 

voorbereid. De 

komende weken tot 15 

november zal er rond 

het thema ‘Reis mee’ in 

de groepen geoefend 

worden door de 

leerkrachten en de 

kinderen om deze 

manier van werken eigen te maken, stap voor 

stap. 

Vanuit de stichting Leskracht zal er verdere 

begeleiding plaats vinden.    

De le erkrachten van groep 1-2 zijn in gesprek 

gegaan rondom het beredeneerd aanbod. Dit 

betreft het goed vorm geven aan een 

thematisch onderwijsaanbod van 

betekenisvolle samenhangende activiteiten, 

op basis van vooraf vastgestelde leer- en 

ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij 

het ontwikkelingsniveau, de 

onderwijsbehoeften en de talenten van de 

kinderen. Gedurende het schooljaar is daarin 

een opklimming in moeilijkheidsgraad 

zichtbaar en wordt het aanbod in 3 

instructieniveaus aangeboden. Dit alles is 

vertaald naar een weekplanning die in de 

praktijk duidelijk herkenbaar is. 

Kortom, om te komen tot een beredeneerd 

aanbod stelt de leerkracht zich de volgende 

vragen: 

1. Komen alle ontwikkelingsgebieden in 

voldoende mate aan bod? 

2. Werk ik doelgericht? 

3. Biedt het aanbod voldoende uitdaging tot 

ontwikkeling op verschillende niveaus? 

4. Is het aanbod betekenisvol en zorgt het voor 

grote betrokkenheid? 

5. Sluit het aanbod (of delen daarvan) 

voldoende aan bij de aanvullende en extra 

onderwijsbehoeften van (individuele) 

kinderen? 

6. Hoe organiseer ik het aanbod? 

7. Welke rol neem ik bij het aanbieden van het 

onderwijs? 

8. Hoe evalueer ik het onderwijsaanbod? 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang 

dat de leerkrachten goed zicht hebben op de 

ontwikkeling van hun kinderen ten aanzien 

van die doelen. Een goed kindvolgsysteem is 

hierbij essentieel. Wij werken daarom met het 

kindvolgsysteem Kijk!                                   

De leerkrachten hebben samen een nieuw 

thema voorbereid. 

De leerkrachten van groep 3 zijn zich verder 

gaan verdiepen in de nieuwe leesmethode 

Lijn3. Er is ook nagedacht over hoe we de 

overgang van groep 2 naar 3 voor de 

kinderen nog soepeler kunnen laten 

verlopen. 

Week van de Mediawijsheid  

Omdat de materialen niet op tijd geleverd 

zijn, is de Week van de Mediawijsheid van 

groep 6 t/m 8 in de week van 7 t/m 11 

oktober. 
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MR-OR jaarvergadering  

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene 

Jaarvergadering van de Oudervereniging 

(OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) op 

dinsdag 15 oktober  2019 in de aula.  

  

Op deze avond doen de OV en de MR 

verslag van de activiteiten gedurende het 

afgelopen schooljaar 2018-2019. Tevens 

bespreekt de OV de begroting zoals besteed 

aan al onze kinderen. 

  

Koffie en thee staan vanaf 19.15 voor u klaar. 

De vergadering start om 19.30 uur en duurt 

ongeveer tot 20.15 uur. 

 

Komt u ook? 

 

Peuterochtend 

Op woensdag 16 oktober is de eerste 

peuterochtend van dit schooljaar. 

Het thema is Rupsje Nooitgenoeg. Het 

prentenboek wordt interactief voorgelezen en 

er worden leuke activiteiten gedaan naar 

aanleiding van dit prentenboek. 

Als u nog ouders kent die op zoek zijn naar 

een veilige school waar de kinderen op een 

leuke manier heel veel leren, vertelt u ze dan 

gerust over onze peuterochtenden! 

De ouders kunnen zich aanmelden via de 

website, telefonisch of ze kunnen de 16e 

oktober aansluiten. Het is van 9.00-10.00 uur. 

De kinderen mogen natuurlijk ook komen 

onder begeleiding van opa’s, oma’s en /of 

andere familieleden. 

 

Kinderpostzegels 

Zijn ze ook bij u aan de deur geweest? 

Onze kinderen uit groep 7 en 8 zijn op pad 

gegaan voor de kinderpostzegelactie. Vanaf 

woensdag 25 september j.l. zetten ruim 

160.000 basisschoolkinderen in Nederland 

zich hier voor in. Ze zetten zich in voor 

kinderen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken: voor kinderen door kinderen!  

Voor wie zijn de kinderen op pad? Dit jaar is 

 dit 

voor 8.500 kinderen die in Nederland in een 

daklozen- of vrouwenopvang wonen. De 

begeleiding in de opvang is vooral gericht op 

volwassenen. Voor kinderen is er meestal 

weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen 

kamer en geen privacy, er is nauwelijks 

speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet 

meenemen, hebben hun huisdieren achter 

moeten laten en mogen ook niet zorgeloos 

buiten spelen. Geen ideale omstandigheden 

waarin een getraumatiseerd kind de kans 

krijgt zich te ontwikkelen. Kinderpostzegels 

wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter 

thuis voelen en dat er goede begeleiding voor 

ze is.. We zijn benieuwd wat de opbrengst zal 

zijn, mede door de inzet van onze kinderen. 

Wij houden u op de hoogte. 

Meer informatie op www.kinderpostzegels.nl 

 

Gezonde dinsdag en donderdagen 

Wat jammer nou!  

Het slechte nieuws is 

dat wij dit schooljaar 

voor het eerst sinds 

de afgelopen jaren 

niet ingeloot zijn voor 

de Europese subsidie voor verstrekking van 

gratis schoolfruit. 

Het goede nieuws is dat wij er daardoor 

volgend schooljaar automatisch wel weer 

voor in aanmerking komen. 

 

Nu wij dit schooljaar geen gratis fruit 

aangeleverd krijgen is de volgende 

schoolafspraak wel extra belangrijk: 

 Op dinsdag en donderdag geeft u uw 

kind lekker fruit, groente en/of een 

gezonde boterham mee.  

http://www.kinderpostzegels.nl/
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 Wij zien dat dit heel goed gaat en 

zelfs dat het zich uitbreidt naar alle 

dagen van de week. 

 

Goed bezig! 

 

Doppen verzamelen – helpt u nog mee? 

Weet u nog dat plastic doppen geld waard 

zijn? Althans, wel voor KNGF 

Geleidehonden. Wij sparen al enkele jaren 

doppen voor deze actie. Dit initiatief is door 

kinderen van 

De 

Regenboog 

opgestart.  

Per kilo 

ontvangt 

KNGF 

Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de 

plastic dopjes van zuivelpakken, 

frisdrankflessen of pindakaasdeksels niet 

weg, maar lever ze in.  

Omdat de dopjes van een hard soort 

kunststof zijn en schoon gesorteerd 

ingeleverd worden, kunnen ze goed en ef 

ficiënt gerecycled worden. 

Er staat een doos in de hal bij de 

hoofdingang en er staat één bij groep 4-5-6 in 

de gang. De doppen worden nog steeds 

geregeld verzameld en bij een inleverpunt 

ingeleverd.  

Je steunt niet alleen de opleiding van de 

geleidehonden, maar spaart ook nog eens 

het milieu. Inmiddels hebben alle doppen 

samen al duizenden euro’s opgeleverd. 


