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Nieuwsbrief nummer 11                                                           Schooljaar 2018-2019 

Personeel 

 Op 28 februari was juf Saskia 25 jaar werkzaam in het 

onderwijs en op 26 maart geldt dit ook voor juf Nellie! 

Zulke enthousiaste en deskundige juffen zijn natuurlijk 

een reclame voor het onderwijs in het algemeen en voor 

De Regenboog in het bijzonder. Wij hopen dat zij beide 

nog vele jaren bij ons zullen blijven werken. Om het met 

de kinderen te vieren, is er op woensdagochtend 27 

maart een feestje in groep 1-2B en groep 3. Dat wordt 

een mooie ochtend! 

 

HERHALING: Vanwege de landelijke onderwijsstaking is de 

school op vrijdag 15 maart gesloten.Er zullen de hele komende 

week acties te volgen zijn via het nieuws. 

 
 

Groepsbesprekingen 

Rondom de voortgangsgesprekken zijn de leerkrachten van 

groep 3 t/m 8 druk bezig geweest met het analyseren van de 

resultaten. Bij de gesprekken in groep 4 t/m 7 zijn de kinderen 

aanwezig geweest. Wij gaan nog evalueren hoe dit de kinderen, 

de leerkrachten en u bevallen is.  

 

Naar aanleiding van de resultaten en de groei van zowel de 

groep als de individuele kinderen worden de groepsoverzichten 

aangepast. Dit betreft de vakken rekenen, spelling, taal en 

begrijpend lezen. Dit gebeurt samen met de intern begeleider.  

Er is gekeken wat de groep en ieder kind nodig heeft om verder 

te groeien in de leerstof. De didactiek wordt hierop afgestemd. 

De leerkracht neemt in de roosterplanning op welke stof aan 

bod moet komen en welk kind daarbij specifieke begeleiding 

nodig heeft.  Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde kind 

met uitschieters naar boven of naar beneden, of een kind wat 

onvoldoende groei heeft behaald ten opzichte van zichzelf.  

 

 

 

 

 
T/m zaterdag 30 maart 

Stemmen op onze olifant in 

De Hoven! 

 

Maandag 11 t/m donderdag 15 

maart 

Week van de Mediawijsheid 

groep 6 t/m 8 

 

Dinsdag 12 maart 

Groep 1-2 naar Ridder Florian 

 

Woensdag 13 maart 

Bijeenkomst kinderraad  

 

Ouderraadvergadering 

 

Vrijdag 15 maart 

Stakingsdag – de school is 

gesloten 

 

Maandag 18 maart 

Groep 8 naar Koning van 

Katoren 

 

Woensdag 20 maart 

Open dag 

 

De Provinciale Staten en 

Waterschapsverkiezingen 

 

Donderdag 21 maart 

Kangoeroetoets 

 

Woensdag 27 maart 

Feest in groep 1-2B en 3 
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De ib’er en de leerkracht bereiden de 

groepsbesprekingen ieder goed voor. 

Tijdens de groepsbesprekingen komen dan 

ook de volgende bespreekpunten aan de 

orde:  

 Wat zijn de huidige resultaten van de 

groep (M-toets Cito) 

 Het groepsoverzicht 

 De analyses: wat betekent dit voor de 

roosterplanning 

 

Er wordt op gelet dat:  

 De risicoleerlingen (afwijkend van het 

gemiddelde of met onvoldoende 

groei) gesignaleerd zijn  

 Er een specifieke analyse van deze 

kinderen is  

 Dat deze kinderen opgenomen zijn in 

de roosterplanning over een periode 

die lang genoeg is om een hiaat op te 

kunnen lossen 

Zo lopen wij voor de groep en ieder kind 

systematisch een cyclus door om te kijken of 

wij het kind bieden wat het nodig heeft.  

Bij de groepsbesprekingen komt ook het 

welbevinden van de groep en de kinderen ter 

sprake. Ook daar kunnen acties van de 

leerkracht uit voortvloeien. 

 

Heeft u vragen over de groepsbespreking of 

deze manier van werken? Neemt u dan 

gerust contact op met de leerkracht! 

 

Week van de Mediawijsheid  

In de week van 

11 t/m 14 maart 

wordt in de 

groepen 6 t/m 8 

extra aandacht 

besteed aan het 

omgaan met 

‘nepnieuws’ en 

social media. Er wordt gesproken over allerlei 

zaken waar je op moet letten als je actief bent 

op internet en binnen apps als Instagram / 

Snapchat. Heel belangrijk in deze tijd om 

onze kinderen hierin goed te begeleiden! 

Ook als ouder wordt u in deze week 

betrokken bij de inhoud van dit onderwerp. 

Dus vraag gerust aan uw kind waar over 

gesproken is en wat het geleerd heeft. 

 

Ridder Florian 

Op dinsdag 12 maart 2019 zien de groepen 

1-2a en 1-2b de theatervoorstelling Ridder 

Florian, uitgevoerd door Theatergroep Heer 

Otto. Het sluit goed aan bij het thema ‘ridders’ 

waar de groepen over gaan werken de 

komende tijd. We zijn erg benieuwd want 

behalve een ridderverhaal zullen er ook 

verschillende liedjes in de voorstelling 

voorkomen. Deze voorstelling vindt plaats in 

de speelzaal van de Simon Carmiggeltschool. 

 

 
Kangoeroetoets  

Op 21 maart vindt de Kangoeroetoets plaats. 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt 

ook voor de kangoeroewedstrijd. In 1980 

werd daar voor het eerst een soort 

wiskundewedstrijd georganiseerd. 

Geïnspireerd door het Australische succes, 

begonnen in 1990 in Frankrijk enkele 

wiskundigen met de organisatie van een 

dergelijke wiskundewedstrijd. Door Frankrijk 

uitgenodigd begonnen in 1994 enkele 

Europese landen, waaronder Nederland, ook 

met de organisatie van een vergelijkbare 

wiskundewedstrijd. In 1995 werd in 

Nederland de Stichting Wiskunde Kangoeroe 

opgericht met het doel jaarlijks een 

zogenaamde Kangoeroe wiskundewedstrijd 

te organiseren. In Nederland namen in 2017 

bijna 135.000 leerlingen op bijna 2350 

scholen deel.  

Op De Regenboog doen de bovengemiddeld 

goede rekenaars mee met deze best pittige 

toets. Op donderdag 14 maart wordt er eerst 

geoefend met de kinderen zodat zij weten 

wat zij kunnen verwachten. Iedere deelnemer 

https://kunstklikdelft.nl/preview/ridder-florian/
https://kunstklikdelft.nl/preview/ridder-florian/
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krijgt een aandenken, een certificaat en de 

special met daarin een aantal prijsvragen. 

De kinderen en de ouders horen van tevoren 

dat zij mee mogen doen met deze toets. 

Succes allemaal! 

Nieuwe kinderen op De Regenboog 

 

In groep 1-2A is 

Daycheandro 

erbij gekomen 

en in groep 1-2B 

zijn broertje 

Jaynairo. Hun 

oudere zus 

Nayna is in groep 6 gestart. 

Aanstaande maandag start Maan in groep 7. 

Wij hopen dat zij snel gewend zullen zijn en 

het fijn vinden bij ons op De Regenboog. 

Welkom! 

 

En????? 

Bent u al gaan kijken en stemmen in De 

Hoven? 

U weet het: 

Hoe meer stemmen, hoe groter de kans op 

winnen. Stemmen kan van zaterdag 2 t/m 30 

maart via de Facebookpagina van 

winkelcentrum De Hovenpassage of middels 

een stemformulier in het winkelcentrum.  

 

 

 

Het zou mooi 

zijn als u 

iedereen in uw 

omgeving laat 

stemmen op 

onze olifant 

want hij is echt 

heel bijzonder 

geworden 

dankzij de inzet 

van groep 7.  

 

 

Nieuws van de overblijf  

11 en 12 maart staan er weer nieuwe 
activiteiten op het programma voor de TSO. 
Deze keer zijn op de maandag groep 4  
(knutsel) en groep 6 (sport) aan de beurt en 
op de dinsdag groep 5 (knutsel) en groep 7/8 
(sport). 
Voor groep 4  en groep 5  hebben we een 
knutselactiviteit bedacht, namelijk een 
origami hond/ poes vouwen. 
 

 
 

Voor groep 6 en groep 7/8  hebben we een 
sportactiviteit, namelijk ‘Levend memory’.  
 

 
 

Er doen vast veel kinderen mee. Wij hebben 

er al zin in! 

Er is een aanpassing geweest in de dagen 

waarop er tosti gegeten kan worden. De 

dagen zijn nu als volgt: 

Maandag: gr 6 en 7 
Dinsdag: groep 3 en 5 
Donderdag: groep 4 en 8    
 

 

 

 


