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Nieuwsbrief nummer 2                                                              Schooljaar 2018-2019 

Kanjerweken 
De eerste drie weken van dit schooljaar hebben in het teken 
gestaan van de groepsvorming. Wij noemen dat de 
Kanjerweken. De basisregels van de Kanjertraining zijn 
besproken. In de groepen is geoefend met 
vertrouwensoefeningen en kennismakingsspelletjes ter 
bevordering van de groepsbinding. Iedere groep heeft met 
elkaar 
groepsafspraken gemaakt en in de groepen 3 t/m 8 hangen 
deze zichtbaar in de groep.  
 
Tijdens het open doekje hebben de groepen aan elkaar 
verschillende oefeningen laten zien. 
De komende week worden in iedere groep 2 bouwstenen 
gemaakt. Op deze bouwstenen komen ideeën te staan om 
ervoor te zorgen dat iedereen het prettig heeft op school. Met 
de bouwstenen uit iedere groep maken we een Kanjermuur op 
het raam in de aula. 
 
Medische instructie 
Wij zijn sinds dit schooljaar verplicht om een medische instructie 
te krijgen van een arts of verpleegkundige met een BIG 
registratie. In de eerste week hebben de teamleden deze 
instructie gekregen van de heer Treling. Hij is 
ambulanceverpleegkundige. 
In zijn instructie heeft de heer Treling ons verteld over 
allergische reacties en hoe daarop te handelen in noodsituaties. 
Verder is astma aan de orde geweest en het verstrekken van 
medicijnen. Een aantal ouders zijn op verzoek van ons bij deze 
instructie aanwezig geweest. 

 
Ontruimingsoefening  
Ieder jaar worden enkele ontruimingsoefeningen gedaan. Onder 
schooltijd en ook bij de overblijf. Bij de eerste oefening weten de 
kinderen dat het gaat gebeuren. De leerkrachten kunnen 
hierdoor de kinderen erop voorbereiden en de stappen met hun 
doornemen. Zoals de brandrij en waar de verzamelplek buiten 
is. Volgende week houden we de eerste oefening. 
 
Jaarvergadering MR en OR   
Op dinsdag 9 oktober is de jaarvergadering van de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad. Het schooljaar 2017-
2018 wordt zowel inhoudelijk als financieel geëvalueerd. De MR 
en OR leden zullen toelichting geven op de door hen 
uitgevoerde activiteiten voor uw kinderen. 
De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur in de aula van de school. 
Vanaf 19.15 uur staat er koffie en thee voor u klaar. 
Zet u de datum en tijd in uw agenda? 

 

 
 

Maandag 24 t/m vrijdag 28  
september 

Week van de Pauzehap 
groep 5 t/m 8 

 
Woensdag 26 september  

Juffendag groep 1-2 
 

Start verkoop Kinderpostzegels 
door groep 7 en 8 

om 12.00 uur 
 

MR bijeenkomst 
20.00 uur 

 
Vrijdag 28 september 

Speelgoedochtend groep 1-2 
 

Woensdag 3 oktober studiedag 
IPC, de kinderen zijn vrij 

 
Start Kinderboekenweek 

 
Start actie Jumbo 

 
Donderdag 4 oktober  

Dierendag 
 

Vrijdag 5 oktober  
Dag van de Leraar 

 
U ontvangt de informatie voor de 

MR/OR jaarvergadering 
 

Dinsdag 9 oktober 
MR/OR jaarvergadering 

19.30 uur 
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De week van de pauzehap voor de 
groepen 5 t/m 8  

Van 24 t/m 28 september 2018 is het 
de Week van de Pauzehap. De kinderen 
maken kennis met heel veel gezonde 
pauzehappen, ook dit is een manier om een 
gezondere leefstijl te stimuleren. 
 

 
 
Aan het begin van het schooljaar biedt ‘Ik eet 
het beter’ het lesprogramma ‘Week van de 

Pauzehap’ aan voor groep 5 t/m 8: vijf dagen 

met filmpjes, opdrachten en gezonde 
tussendoortjes voor de hele groep. Kinderen 
ervaren met elkaar hoe lekker zo’n gezonde 
pauzehap kan zijn! 
Het boodschappenpakket bevat onder 
andere de volgende producten: komkommer, 
druiven, blauwe bessen, margarine, 
volkorenbrood en 100% pindakaas. 
 
Vragen en nieuws uit groep 1-2 

 Heeft u thuis nog doosjes in allerlei 
maten en vormen om mee te 
knutselen? Het liefst een beetje 
stevige zoals van rijst, hagelslag, 
lucifers enzovoorts. Bij voorkeur niet 
te groot dus geen schoenendozen. 
U kunt ze afgeven bij groep 1-2, dan 
kunnen de kinderen er 

            mee aan de slag! 

 Heeft u thuis nog joggingbroeken in 
de maten 110 - 116 – 122 – 128 – 
134? De kleuterjuffen ontvangen ze 
graag van u. 

 Bent u handig met naald en draad 
en/of naaimachine? Juf Saskia wil 
graag een gordijntje voor onder het 
aanrecht in groep 1-2B. 
 

De groepen 1-2 a en b zijn enthousiast aan 
het werk gegaan met het project ' De bakker'. 
Eerst wordt in de groepen behandeld waar 
graan vandaan komt en waar het tot meel 
wordt gemalen. De kinderen leren veel 
nieuwe woorden die met de herkomst van 
voedsel en het bereiden ervan te maken 
hebben. Daarna krijgen we twee leskisten 
van de Papaver over 'Pannenkoeken'. We 
gaan bakken en ook proeven natuurlijk. Dan 
gaan we verder over het bakken van allerlei 

soorten brood en zullen we ook bezoek 
krijgen van een bakker in de klas (de vader 
van juf Cassandra).    
 
En een feestje in groep 1 en 2! 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben een 
uitnodiging ontvangen van de jarige juffen. 
Het feest is op woensdag 26 september en 
het wordt een ‘pannenkoekenfeest’ want dat 
past mooi bij het thema ‘De bakker’. De 
kinderen mogen verkleed naar school komen 
en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 
De kinderen hoeven dus zelf geen eten of 
drinken mee te nemen. 
 
Het wordt vast een tof feestje! 

 

 
 
 

Nieuw op De Regenboog 

Dax is in groep 1-2A gestart. Welkom bij ons 
op school! 

 
Staking  
Op woensdag 12 september was ook De 
Regenboog gesloten om een signaal af te 
geven. Een signaal met de vraag om meer 
gerichte maatregelen vanuit het ministerie 
zodat de werkdruk verlaagd kan worden en 
om het lerarentekort op te lossen. Een hoger 
salaris alleen lost het lerarentekort helaas 
niet snel genoeg op, er zijn meer aspecten 
die een rol spelen om goed geschoolde en 
gemotiveerde mensen voor het onderwijs te 
laten kiezen. Momenteel wordt er in Zaandam 
overgegaan naar 4 – daagse werkweken en 
hebben vele kinderen in Nederland geen 
leerkracht. Een ernstig signaal uit de praktijk! 
Wij begrijpen heel goed dat wij u als ouder 
misschien om extra organisatie vragen en 
verschillende ouders zullen ook extra 
onkosten moeten maken door een staking. 
Toch hopen wij dat u achter ons kunt blijven 
staan.  
Wij willen graag dat onze kinderen gewoon 
naar school kunnen en les krijgen van een 
gediplomeerde en gemotiveerde eigen 
leerkracht!  
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’Wolfgangs Wondere Wereldreis’  
Afgelopen maandag zijn de groepen 5, 6 en 8 
naar Theater De Veste geweest om daar de 
voorstelling ‘Wolfgangs Wondere Wereldreis’ 
te bekijken. Een theaterstuk waarin allerlei 

bekende 
muziekstukken van 
Mozart werden 
gespeeld. Ook werd 
het verhaal over 
Mozart verteld. 
Van te voren 
hebben de kinderen 
bij de muzieklessen 
al verschillende 
stukken van Mozart 
beluisterd. 
  

Na de voorstelling zijn we zelf aan de slag 
gegaan met verschillende instrumenten. De 
kinderen hebben kennis gemaakt met de 
cello, de fagot, de viool en de bandoneon. 
Super gaaf om deze instrumenten uit te 
proberen! 
 
Hulpouders gezocht voor de deco- groep 
Zoals u wellicht al heeft gezien worden de 
ramen op onze school opgevrolijkt door leuke 
tekeningen welke zijn afgestemd op het 
seizoen. 
Een kleine groep ouders is hier 
verantwoordelijk voor, maar wij kunnen nog 
veel meer hulp gebruiken, want vele handen 
maken licht werk. 
 
Nu hoeft u echt  niet te denken dat u heel 
creatief moet zijn om in de deco groep mee te 
kunnen helpen! 
 
Want wat er gedaan wordt,  is als volgt:. 

 Zo’n 2 a 3 keer per jaar komen wij bij 
elkaar. Dit gebeurt samen met de 
ondersteunende leerkracht vanuit 
school, juf Selina uit groep 5. Met 
elkaar wordt er gebrainstormd wat er 
in het schooljaar op de ramen komt. 

 Op internet wordt dan gezocht naar 
leuke tekeningen, welke dan worden 
uit vergroot. 

 De uitvergrootte tekeningen worden 
dan, zo nodig thuis maar met meer 
handen kunnen we dit gewoon op 
school doen, overgetrokken op grote 
vellen. Dan worden ze geverfd en 

uitgeknipt en worden de zwarte lijnen 
nog extra bijgetekend voor de 
duidelijkheid. 

 
Mocht u nu denken “Daar wil ik graag bij 
helpen!”, meld u dan aan bij juf Selina of kom 
op een woensdag- of vrijdagochtend binnen 
lopen in het handvaardigheidslokaal. 
 
Groetjes van de  moeders en de vader van 
de decogroep. 
 
Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 
2018 is de Kinderpostzegelactie. 
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de 
deuren. Ook onze kinderen uit groep 7 en 8  
doen mee. Hun missie: 400.000 kinderen 
helpen aan een goed thuis. 
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto 
van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten 
de kinderen zich in zodat andere kinderen het 
beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om 
postzegels en andere leuke producten te 
verkopen. En dat al generaties lang. 
 
Dit jaar staan de bekende personages van 
De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze  
televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. Koopt 
u ook deze leuke postzegels, bijbehorende 
kaarten of andere leuke producten, zoals de 
shopper met tekst van Pippi Langkous, het 
blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het 
lekkere theepakket bij een van onze 
kinderen? 
 
Dit jaar vindt de Kinderpostzegelactie alweer 
voor de zeventigste keer plaats. Een traditie 
om trots op te zijn!  
Groep 7 en 8 zijn om 12.00 uur uit om de 
verkoop te kunnen starten.  
 
Jumbo actie 
Van woensdag 3 oktober tot en met dinsdag 
20 november 2018 kan er bij de Jumbo 
Supermarkten opnieuw gespaard worden 
voor spel- en leermaterialen voor onze 
school!  

U kunt 
dit 
samen 
met 
familie, 
vrienden 
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en kennissen doen door ook hen op de 
hoogte te brengen van deze actie. 
In de voorgaande schooljaren 2016-2017 en 
2017-2018 hebben wij op deze manier mooie 
spullen voor onze kinderen kunnen 
aanschaffen want we hadden de meeste 
puntjes van heel Delft! 
 
Een leuke uitdaging,,,,,,,Doet u weer mee?  
 
Bij de hoofdingang van de school staat vanaf 
3 oktober een spaarbox voor de punten klaar! 
 
Informatie van de overblijf  
De activiteiten van de afgelopen 2 weken zijn 
goed verlopen.  
We hebben creatieve knutsels gezien en met 
de sportactiviteiten hebben de kinderen goed 
meegedaan.. 
De komende 2 weken zijn er natuurlijk ook 
weer sport- en knutselactiviteiten bij de 
overblijf. 
In week 39 gaat de onderbouw knutselen met 
blaadjes die we buiten gaan zoeken en een 
klodder verf. Als sportactiviteit gaan ze ‘3 is te 
veel’ doen. 

De 
bovenbouw 
zal deze 
week 
Smileys 
maken van 
een wc rol. 
Zij zullen ook 

als sportactiviteit ‘3 is te veel’ gaan doen, 
maar dan met wat meer uitdaging!  
In week 40 gaat de onderbouw met de 
sportactiviteit een ballonnenestafette spelen. 
Als knutsel gaan we een cijferpuzzel 
inkleuren. Weet een kind bij welke kleur een 
cijfer hoort? 
De bovenbouw gaat een ander spel doen met 
ballonnen, namelijk: Ballonnentrap! Als 
knutselactiviteit gaan zij een grote letter 
maken van wol!  
We zijn benieuwd hoe dat er uit gaat zien! 
 
Ook hebben we bij de overblijf een nieuwe 
ouder op de dinsdag en de donderdag. Dit is 
Romy Janssen. Zij is de moeder van Shaina 
Janssen uit groep 4.  
 

 
 
 

Yoga op De Regenboog 
Op woensdagavond geeft Marion Vermeulen 
yogales in de aula of in de speelzaal bij ons 
op school. Heeft u ook zin in een rustig en 
ontspannend uurtje? Via haar 
http://www.deviyoga.nl/ kunt u haar bereiken. 
 
Kindertuinen oproep 
Op zondag 23 september (13:00 tot 17:00 
uur) is het feest op de vier kindertuinen in 
Delft. 
Kom ook! 

http://www.deviyoga.nl/

