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Nieuwsbrief nummer 4                                                             Schooljaar 2018-2019 

Personeel 
Zoals u weet, is juf Lisette momenteel met 
zwangerschapsverlof. Het gaat goed met de kleine Nova en juf 
Lisette zal haar binnenkort komen voorstellen aan de kinderen 
op school.  
Juf Lisette zal op dinsdag 27 november weer gaan starten met 
haar werkzaamheden op De Regenboog. Tot die tijd blijft juf 
Conny op de donderdagen invallen in groep 3. Daar zijn wij heel 
blij mee want daardoor is de continuïteit voor de kinderen 
gegarandeerd.  
Op maandag en dinsdag zal juf Lisette in groep 3 les geven, op 
vrijdag in groep 1-2B. De overige dagen van de week is juf 
Saskia in groep 1-2B aanwezig.  
Juf Nellie zal op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3 
blijven lesgeven. Zij zal ook op maandag 26 november voor 
groep 3 staan.  
Juf Lisette vindt het erg leuk om een ochtend aan kleuters les te 
gaan geven en juf Nellie vindt het fijn de week af te kunnen 
ronden met de kinderen van groep 3.  
De laatste werkdag van juf Conny in groep 3 zal op donderdag 
22 november zijn, in groep 1-2B zal dit vrijdag 23 november zijn. 
 

Duurzaamheid 
Op De Regenboog leren 
wij de kinderen over 
duurzaamheid. Zo ook 
afgelopen dinsdag, de 
‘Dag van de 
duurzaamheid’.  
Naast het verzamelen 
van oude apparaten 
(WeCycle) , kleding 
(container op de 
speelplaats van 
Sympany),  oude 
batterijen ( Stibat) en 
doppen (KNGF 
Geleidehonden)  

scheiden wij ook het afval steeds beter. Er staan nu drie bakken 
in de groepen:  

 Oud papier 

 Restafval (GFT / verpakkingen met zilver van binnen  

 Plastic verpakkingen / Metaal (blikjes) / Drinkpakjes 
Weer een stapje erbij om onze kinderen te leren zuinig met 
spullen en materialen om te gaan en ze bewust te maken van 
de mogelijkheid van hergebruik.  
 
 

 

 
 
 
 

Herfstvakantie 
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 

26 oktober 
 

Maandag 29 oktober 
Start pilot IPC in de groepen 

 
Inschrijven 

voortgangsgesprekken groep 1 
t/m 3 

 
Dinsdag 30 oktober 

Eerste bijeenkomst kinderraad 
15.15-16.15 uur 

 
Woensdag 31 oktober 

Luizenpluizen 
 

Ouderraadvergadering 
 

Donderdag 1 november 
Open gymles groep 3 

11.00-11.45 uur 
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U ontvangt direct na de vakantie een 
activatiebrief waarmee u zich kunt 
aanmelden. Een week nadien gaat Social 
Schools officieel van start. 

 
Open gymles groep 3 
Alle ouders en verzorgers van groep 3 zijn op 
donderdag 1 november van harte welkom 
een gymles bij meester Joren bij te wonen.  
De les start om 11.00 uur en duurt tot 11.45 
U kunt bij de groep verzamelen en samen 
met de kinderen en juf Conny naar de 
gymzaal lopen. Daar kleden de kinderen zich 

om nadat u de 
gymzaal bent 
binnen gegaan, 
ze kunnen dit al 
heel zelfstandig! 
 
Wilt u er rekening 

mee houden dat we straatschoenen in de 
zaal proberen te vermijden?  
Dank voor uw medewerking en tot gauw! 
 

De nieuwe leden van de kinderraad! 
In groep 5 t/m 8 zijn verkiezingen gehouden 
voor de nieuwe leden van de kinderraad. 
Dastan en Nina uit groep 5, Leire en Haifa uit 
groep 6, Tatum en Maxim uit groep 7 en 
Sepehr en Lieke uit groep 8 zullen hun klas 
dit schooljaar vertegenwoordigen. Op 
dinsdag 30 oktober zal de kinderraad voor 
het eerst samenkomen. We zullen u op de 
hoogte houden van de onderwerpen waar de 
kinderraad zich dit jaar over gaat buigen. 

 
Ouderbijdrage 
Vandaag ontvangt u in een aparte mail een 
brief met een verzoek voor betaling van de 
ouderbijdrage. Betaling met de Delftpas is 
ook mogelijk, zie de informatie over de 
Delftpas verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Jumboactie 
Aan het aantal punten dat wij alweer hebben, 
is te zien dat er flink voor ons gespaard 
wordt, echt top! 
Op https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl 
kunt u de puntjes op de voet volgen. Fijn dat 
iedereen zo zijn best doet zodat we opnieuw 
materialen voor de kinderen kunnen 
aanschaffen. 

Informatie IPC  
Direct na de herfstvakantie starten wij met het 
IPC project. Het International Primary 
Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum 
voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) 
waarin leren centraal staat. We zijn ervan 
overtuigd dat kinderen op hun best leren door 
boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC 
helpt hierbij.  
Een IPC-unit is een thema waarin alle zaak- 
en creatieve vakken aan bod komen. De 
vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar 
zijn met elkaar verbonden. De kinderen leren 
verbanden zien tussen de vakken, nemen 
actiever deel aan het onderwijs en leren 
denken vanuit verschillende invalshoeken De 
units hebben een vaste structuur. Leren staat 
in het IPC-curriculum centraal.  
Elke unit wordt op een inspirerende manier 
geopend. De opening is bedoeld om kinderen 
betrokken en enthousiast te maken. Dan 
volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al 
aanwezig bij de kinderen? Dan volgt een 
uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the 
big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen 
voldoende uitgerust om op onderzoek uit te 
gaan en hun bevindingen te verwerken. De 
leerkracht is dan hun coach en in de buurt om 
waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we 
het thema af waarbij de leeropbrengst 
gevierd wordt.  
 
De units waar aan gewerkt wordt:  
Groep 1 t/m 3: ‘Aan tafel!’  
Groep 4: ‘We zijn wat we eten’.  
Groep 5 t/m 8: ‘Chocola’ 
 
 
Hoe werkt een 
IPC-unit in de 
praktijk?  
We nemen als 
voorbeeld de unit 
‘Chocolade’ waar 
de groepen 5 t/m 8 
mee gaan werken. Dit kan er als volgt uitzien: 
bij geschiedenis wordt chocolade in een 
historisch perspectief gezet en leggen we de 
verbanden met het heden, bij het vak natuur 
staat voedsel als brandstof centraal, bij 
aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd 
om te onderzoeken waar op aarde 
cacaobomen groeien en bij het vak kunst 
ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij het 
vak kunst werken wij overigens samen met 

https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
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de specialisten van Cultuurhelden 
(VAK/DOK) om ook deze lessen van een 
hoog creatief en probleemoplossend karakter 
te laten zijn. Ook de muzieklessen van juf 
Jolanta en de technieklessen van meester 
Bert vallen binnen de onderwerpen van de 
units.  
 
Op 12 december zullen wij het project 
evalueren en met elkaar een besluit nemen 
over hoe we het onderwijs binnen wereld 
oriëntatie voort zetten.  
We houden u op de hoogte! 

 
Goed nieuws!  

Onze school is één 
van de basisscholen 
die dit schooljaar 
opnieuw mee mag 
doen aan het EU-
Schoolfruit- en 
groenteprogramma. 

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 
ontvangen wij drie gratis porties groente en 
fruit per leerling per week. Een mooie 
ondersteuning voor ons ‘Gezonde 
schoolbeleid’.   

 
Kerstorkest   
Het lijkt nog vroeg, maar de tijd gaat snel, dus 
gaan we binnenkort al repeteren! Ons 
schoolorkestje zal enkele kerstliedjes 
oefenen om tijdens de kerstactiviteiten te 
spelen. 
Kinderen uit groep 5 t/m 8, maar ook (groot-
)ouders, broertjes, zusjes en oud-leerlingen, 
die redelijk een instrument bespelen en een 
beetje noten kunnen lezen, zijn van harte 
welkom! 
 
De repetities zijn op vrijdagmiddag van 15.15 
tot 16.15 uur  gepland. 
De eerste bijeenkomst is na de 
herfstvakantie, op vrijdag 2 november in de 
aula van onze school. 
De bedoeling is dat de kinderen 
hun instrumenten meenemen. 
Iedereen die geïnteresseerd is 
kan zich bij juf Jolanta opgeven. 

Kom gezellig samen muziek maken!                                                                                                                              
 
 
 

Overblijfhulp gevraagd 
Kent u een volwassene die vrijwilligerswerk 
wil doen?  
Wij willen graag nog meer overblijfouders in 
wisselende ‘diensten’ in kunnen zetten. Per 
overblijfbeurt is de vrijwilliger van 11.30-13.30 
aanwezig. Hier staat een 
onkostenvergoeding van € 9,00 tegenover. 
Heeft u kinderen die overblijven terwijl u 
helpt, dan hoeft dit niet betaald te worden. 
Zowel op De Regenboog als op de Bonte 
Pael is hulp welkom.  
 

De Delftpas 
De Delftpas is een pas voor iedereen om 
gratis of met flinke korting deel te kunnen 
nemen aan ruim 750 leuke activiteiten in de 
regio. Voor kinderen in Delft met ouders die 
een inkomen hebben tot 110% van de voor 
hen geldende bijstandsnorm is er ook een 
schoolkostenregeling aan de Delftpas 
gekoppeld. Voor het schooljaar 2018-2019 
hebben deze ouders recht op een 
tegemoetkoming in de schoolkosten.  
 
Tegemoetkoming in de schoolkosten  
De tegemoetkoming in de schoolkosten is 
voor kinderen 4 tot en met 17 jaar die in het 
bezit zijn van een gratis Delftpas. Deze pas 
ontvangen de kinderen als één van de 
ouders een Delftpas heeft gekocht tegen een 
gereduceerd tarief van € 5,-. De 
tegemoetkoming in de schoolkosten bestaat 
uit twee producten. Het eerste product is een 
tegoed waarmee de ouderbijdrage op school 
betaald kan worden. Voor de basisschool is 
dat € 50,- en voor de middelbare school tot 
en met 17 jaar € 120,-. Dit bedrag maakt de 
gemeente rechtstreeks over aan de scholen.  
Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is met 
de Delftpas van uw kind naar juf Carien gaan. 
Die noteert de gegevens en stuurt een 
aanvraag naar de gemeente.  
 
Kinderen met een gratis Delftpas krijgen ook 
een tegoed op hun Delftpas gestort. Dit 
bedrag is te besteden aan school- en 
sportspullen in de deelnemende winkels. 
Voor de basisschool is dit € 50,- en voor de 
middelbare school tot en met 17 jaar is dit € 
150,- 
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Rommelmarkt 3 november in 
Wijkcentrum de Hofstee  - Tanthof 

 Tijd:9.00-15.00  
 Kinderen kunnen met 1 kleedje gratis 

deelnemen, aanmelden via: 06-
22591376. 

 Gratis activiteiten kinderen: kruidnoten 
bakken, waxinelichtje maken, 
schminken, limonade. 

 Optreden popkoor Elan om 11.00. 
 Loterij met mooie prijzen, trekking om 

13.00. 
 Optreden musicalleerlingen van de 

VAK om 14.15 uur, ook kinderen van 
De Regenboog. 

Inschrijven tuinseizoen 
Inschrijven voor het tuinseizoen 2019. Het is 
al mogelijk om je in te schrijven voor 
tuinseizoen 2019. Tot 30 oktober geldt een 
'early bird' korting: nu inschrijven voor het 
seizoen 2019 betekent een leuke korting van 
10 euro!  Wil je volgend jaar weer of ook 
tuinieren? Schrijf je dan in via 
https://voorjebuurt.nl/nl/projects/kindertuinend
elft  
 
Bij de beloningen staat het inschrijven voor 
een kindertuintje gemeld.  
Het is ook mogelijk in te schrijven voor een 
familietuintje op de Boterbloem of de 
Sleutelbloem. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NIGHT AT THE MUSEUM 2018 
 

 
Op zaterdag 27 oktober wordt het 
Agathaplein en omliggende deelnemers 
omgetoverd tot bijzondere, spannende 
locaties waar voor kinderen van alles te 
doen is. Museum Prinsenhof, Het 
Prinsenkwartier, Museum Paul Tetar van 
Elven, Madame de Berry, 
Stadsgevangenis 't Steen en andere 
deelnemers op locatie gaan er alles aan 
doen om de kinderen een bijzondere, 
spannende en leuke avond te bezorgen op 
het gebied van kunst en cultuur.  
Normaal gesproken kost een passe-
partout €2,50 per persoon maar op 
vertoon van de Delftpas is een passe-
partout gratis. 
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