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Nieuwsbrief nummer 3                                                              Schooljaar 2018-2019 

Dag van de Leraar 
Vanmorgen om 8:00 uur ging de bel van de school. De OR 
stond voor de deur met iets lekkers! Via deze weg willen wij de 
OR bedanken voor deze attentie. 
Ook de Laurentius Stichting heeft deze dag niet ongehoord 
voorbij laten gaan en heeft ons ook getrakteerd op iets lekkers 
bij de koffie. 
 
Meedenkende ouders en jaarvergadering MR en OR   
Vandaag heeft u per mail de informatie voor de MR-OR 
jaarvergadering voor aanstaande dinsdag 9 oktober ontvangen. 
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.  
 
Afgelopen dinsdag heeft u een agenda ontvangen met daarin 
het verzoek mee te denken in het visie-missie traject tijdens het 

tweede deel van deze avond.  
Nadenken over de toekomstige school, in samenwerking tussen 
De Regenboog en de Bonte Pael. Het betreft hier alleen een 
uitnodiging voor ouder(s) / verzorger(s) van De Regenboog. 
  
Eerder zijn ouders gevraagd om aan te sluiten bij de 
studiedagen met het team. Verschillende ouders hebben 
aangegeven zeker mee te willen denken maar helaas niet 
aanwezig te kunnen op deze aangegeven studiedagen. 
Vandaar dat wij de ouders van De Regenboog de gelegenheid 
willen geven op deze avond een bijdrage te leveren! 
  
Beide directeuren zullen aanwezig zijn. 
  

 Vindt u het leuk en interessant om te horen wat er 
besproken is op de eerste studiedag? 

 En wilt u best uw mening en ideeën over het toekomstig 
onderwijs bespreken en delen? 

 Bent u ook bereid om met ons na te denken over de 
sterke punten en verbeterpunten van ons onderwijs? 

 Of vindt u het gewoon prettig te luisteren naar wat er 
besproken wordt? 

  
Dan is dit de juiste avond voor u! 
  
NB: U wordt niet geïnformeerd over een locatie van een 
mogelijk nieuw gebouw of eventuele andere gemeentelijke 
besluiten. Hierover is nog niets definitief bekend. 
 

 

 

 
 
 
 

Vrijdag 5 oktober  
Dag van de Leraar 

 
U ontvangt de informatie voor de 

MR/OR jaarvergadering 
 

Dinsdag 9 oktober 
19.15 uur inloop 

MR/OR jaarvergadering 
19.30 uur – 20.15 uur 

 
 20.15-20.30 uur  

Pauze  
20.30 uur 

Visie-missietraject  
 

Woensdag 10 oktober 
Peuterochtend 

‘Wat een mooie kleuren!’ 
9.00-10.00 uur 

 
Vrijdag 19 oktober 

Studiedag  
‘Visie / missie’ 

Kinderen zijn vrij 
 

Herfstvakantie 
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 

26 oktober 
 

Dinsdag 30 oktober 
Eerste bijeenkomst kinderraad 

15.15-16.15 uur 
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Kinderraad 
Voor de herfstvakantie worden de nieuwe 
leden van de kinderraad gekozen in de 
groepen. Juf Ileen, die de kinderraad 
begeleidt, zal het u laten weten als uw kind 
gekozen is. Zij zal u ook laten weten wanneer 
de bijeenkomsten plaatsvinden. Anders dan 
vermeld staat in de schoolkalender is de 
eerste bijeenkomst is op dinsdag 30 oktober 
van 15.15 – 16.15 uur. 
 
Studiedag IPC – woensdag 3 oktober  
Afgelopen woensdag hebben de teams een 
training gehad om te starten met een 
‘unit’(thema) van IPC. Na de herfstvakantie 
start deze pilot van IPC gedurende enkele 
weken op beide scholen. 
 
Wat is IPC? 
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 ons hierbij. 
 
Onze kinderen komen continue in aanraking 
met enorme hoeveelheden informatie in 
verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te 
maken met allerlei verschillen tussen mensen 
en tussen (sub)culturen. 
 
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs 
waarbij er naast kennis ook aandacht is voor 
vaardigheden en inzicht. IPC biedt een 
combinatie tussen relevante kennis, 
vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen 
beter leren omgaan met de complexiteit van 
de 21e eeuw. 
 
Waarde(n)vol leren 
Met IPC werken de kinderen aan hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun 
eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat 
kinderen ook begrip voor elkaar leren 
hebben. Ze leren zich verplaatsen in de 
belevingswereld van hun klasgenootjes en in 
die van andere mensen, dichtbij en ver weg. 
Leren over normen en waarden – 
waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 
 
U wordt in een volgende Nieuwsbrief ingelicht 
over de inhoud van de uit te voeren units 
(thema’s) binnen de groepen.  
 

 
Social Schools 
Wij gaan in het najaar definitief starten met 
Social Schools 3.0! U ontvangt uiterlijk een 
week voor de definitieve start een 
activatiemail waarmee u zich kunt 
aanmelden. Social Schools 3.0 is een 
compleet en veilig communicatieplatform, 
tussen school en ouders, in de vorm van een 
applicatie. Elke klas heeft een afgeschermde 
omgeving binnen de applicatie, waarin de 
leerkracht(en) en ouders/verzorgers met 
elkaar kunnen communiceren. Tevens 
worden ouders/verzorgers op de hoogte 
gehouden van de onderwijsactiviteiten binnen 
een groep d.m.v. berichten, foto’s en video’s. 
Wij hopen dat het gebruik van Social Schools 
3.0 een positieve invloed heeft op de 
ouderbetrokkenheid en u meer inzicht geeft in 
het leerproces van uw kind. 
  
Via de volgende links vindt u alvast meer 
informatie over Social Schools 3.0: 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PA
CX-1vSmW-
c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-
69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5
dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&del
ayms=3000&slide=id.p 
https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7
u52bM 
Voorlopig worden nog niet alle mogelijkheden 
van Social Schools 3.0 benut. Het is niet 
mogelijk om uw kind absent te melden via de 
applicatie; dit doet u gewoon d.m.v. 
telefonisch contact of via de website. 
Daarnaast kunt u gewoon nog contact 
opnemen met de leerkracht(en) van uw kind 
via de mail. 
 
Opmars van de robots  
Ja, het is echt gebeurd! De 
eerste twee robots deden 
hun eerste prille stapjes. 
Op twee computers met vier 
beeldschermen werden de 
programma’s geïnstalleerd. 
De vader van Nina en 
Quinten, heeft gezorgd voor 
de computers en omdat hij gespecialiseerd is 
in computers heeft hij ook alles op de 
computers gezet. Na schooltijd kwam Nina 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM
https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM
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haar vader even opzoeken en zij kon na wat 
aanwijzingen meteen een robot aan de praat 
krijgen. Hulde aan deze vader !  
Mocht u nog een computer over hebben of er 
eentje van een bedrijf krijgen …… er zijn nog 
meerdere robots die graag tot “leven” willen 
komen. 
Meester Bert van de technieklessen hoort 
graag van u! 
 
Scholing Kanjertraining 
5 leerkrachten van De Regenboog en 3 
leerkrachten van de Bonte Pael zullen de 
komende maanden een training volgen over 
de Kanjertraining. Voor De Regenboog zijn 
dit juf Saskia, juf Nellie, juf Ileen, juf Selina en 
juf Elsa.  
 
Nieuw op De Regenboog 

Fleur en Danny zijn in groep 1-2A gestart. 
Fleur is het zusje van Merel in groep 3 en 
Danny is het broertje van Danique in groep 1-
2B. En in groep 7 is Serquenten in de groep 
gekomen.  
We hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben 
bij ons op school! 
 
Peuterochtend 
De eerste peuterochtend van 
dit jaar heeft als onderwerp 
‘Wat een mooie kleuren!’ 
Juf Alexia zal activiteiten 
organiseren voor de peuters. Het gaat om 
peuters die al ingeschreven staan op De 
Regenboog maar ook om peuters die eens 
een kijkje willen nemen bij ons op school.  
Hun ouder(s) en verzorger(s) zijn natuurlijk 
ook van harte welkom! 
De peuterochtend is op woensdagochtend 10 
oktober van 9.00-10.00 uur.   
 

 
 
 
 
 
 

Jumbo actie 
De actie is afgelopen woensdag gestart en 
de eerste punten stromen al binnen! 
De spaarbox staat bij de hoofdingang. 
 
Fijn dat u een handje meehelpt….. 
 
 

Informatie van de overblijf  
Aankomende twee weken staan er weer 
leuke activiteiten op de planning! 
Week 41: 
De onderbouw gaat deze week knutselen met 
pasta. We maken er een mooie armband of 
ketting van! Als sportactiviteit doet de 
onderbouw het spel ‘Fopbal’. 
De bovenbouw kan 
ervoor kiezen om een 
robothand te 
knutselen en als 
sportactiviteit gaan ze 
het olifantenspel 
doen. 
Week 42:      
De onderbouw gaat deze week een 3D hand 
maken bij het knutselen en als sportactiviteit 
doen we het spel ‘Schipper mag ik 
overvaren’. 
De bovenbouw gaat deze week een eigen 
pennenbakje maken en als sportactiviteit 
‘Chinees voetbal’ doen. 
 
Onderwijs iets voor u? Kom langs op 14 
november en verken de mogelijkheden 
 
Misschien denkt u er al een tijdje over na: 
past het onderwijs bij mij? Wat zijn de 
mogelijkheden?  
Wij helpen u graag verder. Tijdens de 
informatieavond op woensdag 14 november 
2018 maakt u kennis met dit prachtige vak en 
de mogelijkheden die er voor u zijn. 
U bent van harte welkom op het Hofstad 
Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. 
De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 
uur inloop met koffie en thee) en is om 21.30 
uur afgelopen. 
U kunt tot 22.30 uur napraten met 
directeuren, personeelsadviseurs en 
opleiders van de pabo’s. 
Meer informatie vindt u 
op www.klassewerkdenhaag.nl 

Graag tot ziens! 
Klassewerk 

https://www.klassewerkdenhaag.nl/2018/09/21/woensdag-14-11-informatieavond-voor-zijinstromers/

