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Nieuwsbrief nummer 5                                                             Schooljaar 2018-2019 

Personeel 

 Met de teams van de Bonte Pael en De Regenboog zijn 
wij ons aan het verdiepen in het onderwijs van de 
toekomst zoals wij dit graag vorm willen geven in de 
komende jaren. Vanuit de teams zijn dan ook meerdere 
acties bedacht om inspiratie op te doen en scherper te 
krijgen waar wij voor willen kiezen. Kijken op een school 
met een andere manier van werken is zo’n actie. Juf 
Marian en juf Alexia gaan binnenkort, samen met juf 
Louise en juf Hannie van de Bonte Pael, kijken op 
verschillende scholen met een ander onderwijsconcept. 
Wanneer een van de juffen afwezig is vanwege een 
bezoek aan een andere school, zal er voor de klas een 
invalleerkracht staan. Wij informeren u uiteraard tijdig 
wanneer dit zal plaatsvinden.  

 Om de leerkrachten de tijd te geven een aantal 
onderwijsinhoudelijke zaken goed uit te werken, zal juf 
Kübra op dinsdag 20 november in groep 1-2A vervangen 
en op donderdag 22 november in groep 1-2B. Beide 
groepsleerkrachten zijn op deze dagen dus wel op 
school maar buiten de groep aan het werk.  

 Op vrijdag 23 november heeft juf Conny haar laatste 
werkdag bij ons op school. 

 

 

En? Heeft U zich al aangemeld?  

Momenteel heeft 50% van de ouders dit al gedaan in de eerste 
week maar we gaan natuurlijk voor de volle 100%! Via de 
ontvangen code registreert u zich en kunt u meegenieten van 
alle actuele  ‘ins en outs’ in de groep van uw kind. 
Pas als alle ouders per groep zich hebben aangemeld, kunnen 
wij ook alle mogelijkheden van Social Schools gaan benutten. 
We hebben het dan bijvoorbeeld over het versturen van de 
onderwerpen van de Nieuwsbrief, het digitaal aanmelden voor 
de voortgangsgesprekken maar ook de afwezigheid van een 
leerkracht of een onverwachte melding van iets wat alle ouders 
graag snel willen weten.  
Attentie: Als u Social Schools als app op uw telefoon wilt 
hebben, dan moet u de 3.0 versie installeren. De 2.0 versie is 
verouderd.  
 
Doet u mee?  
Snel aanmelden dan maar! 
 
Nieuw op De Regenboog 
Alan is in groep 1-2A gestart.  Welkom  en 
veel plezier bij ons op school. 

 

 
 
 
 
 

Maandag 12 en woensdag 14 
november 

Voortgangsgesprekken groep  
1-2 en 3 

 
Woensdag 14 november 

Kinderraadbijeenkomst 
 12.45 – 13.30 uur  

 
Zaterdag 17 november 

Intocht Sinterklaas 
 

Maandag 19 november 
Studiedag ‘Toekomst gericht 

onderwijs’ 
De kinderen zijn vrij! 

 
Dinsdag 20 november 

GMR vergadering 
 

Woensdag 21 november 
Peuterochtend thema Sint 

9.00-10.00 uur 
 

Woensdag 28 november 
Open dag 

OR vergadering 
 

Donderdag 29 november 
MR vergadering 
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IPC – International Primary Curriculum 
Via Facebook (website) en ook via Social 
Schools kunt u al volgen hoe de IPC units 
(=projecten) verlopen en vorm krijgen in de 
groepen. Langzaam ontstaat er een 
‘kenniswand’ over verschillende 
onderwerpen. 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. Er wordt in de groepen 
1-2-3 gesproken over ‘Aan tafel’, in groep 4 
over ‘We zijn wat we eten’  en in  groep 5 t/m 
8 over ‘Chocolade’.  In groep 3 leren de 
kinderen over gezond en ongezond eten en 
schrijven ze zelf een menukaart. Dat is echt  
knap na 2 maanden schrijfonderwijs! De 
kleuters zijn gestart met een 
poppenkastverhaal en zijn druk bezig met het 
restaurant en de woordenschat rondom het 
thema. In groep 4 hebben de kinderen 
geschilderd met de kleuren van rode kool,  
bietjes of spinazie. Heel bijzonder om te zien. 
 
In groep 5 t/m 8 is met het vak techniek 
geëxperimenteerd met het zelf chocolade 
maken. En met heerlijk resultaat kunnen we u 
verklappen! 
Ook tijdens de muzieklessen wordt aan de 
thema’s gewerkt. Naast liedjes over eten, 
tafelmanieren en chocola, gaan de kinderen 
keukengeluiden ontdekken, zelf spelen in een 
keukenorkest en eigen liedteksten schrijven. 

De bovenbouwgroepen maken kennis met de 
muziek en instrumenten uit de verschillende 
landen waarvan de cacao afkomstig is. 
  
Zo wordt de inhoud van de leerstof op een  
onderzoekende en creatieve wijze verkend 
en eigen gemaakt. Waarbij ook het plezier in 
leren en het samenwerken met elkaar een 
belangrijk gegeven is! 
U krijgt een betere indruk van de aanpak en 
de inhoud als u met uw kind samen kijkt naar 
wat er zoal besproken is en gedaan, komt u 
gerust kijken in de groep! 
 
Kinderraad  
Weet u het nog?  
Dastan en Nina uit groep 5, Leire en Haifa uit 
groep 6, Tatum en Maxim uit groep 7 en 
Sepher en Lieke uit groep 8 
vertegenwoordigen dit schooljaar hun groep 
in de kinderraad. 
Zij hebben op dinsdag 30 oktober voor de 
eerste keer overleg gehad.  
Zij kwamen binnen met veel goede ideeën 
hoe we onze school nog een stukje beter en 
fijner kunnen maken. In deze eerste 
bijeenkomst hebben we vooral ideeën 
verzameld en gebrainstormd. De volgende 
bijeenkomst zullen we gaan kiezen met welk 
idee we aan de slag gaan. Om alvast een 
tipje van de sluier op te lichten: veel ideeën 
hadden te maken met een gezonde school…  
 
Peuterochtend  
Op woensdag 21 
november hebben 
wij van 9.00-10.00 
uur tweede 
peuterochtend van 
dit school 
jaar. Het thema van 
deze peuterochtend is ‘Sint’. 
 

Op woensdagochtend 
28 november kunnen 
ouders en familieleden 
een kijkje nemen in 
onze school. Zij kunnen 
de kinderen aan het 
werk zien met techniek, 
muziek, Snappet, IPC 
en nog vele andere 

interessante en leuke bezigheden bij ons op 
school.  
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Kent u nog ouders die het leuk vinden om 
met onze school kennis te maken? 
Vraag ze gerust om naar de peuterochtend of 
de OPEN DAG toe te gaan! 
 
De overblijf 
Aankomende 2 weken zijn er leuke 
activiteiten te doen bij de overblijf. 
Week 46: 
De onderbouw gaat deze week als 
knutselactiviteit bladeren doordrukken met 
potlood. De bovenbouw maakt een mooi 
regenboogblad. Helemaal in de herfstsfeer!  
Als sportactiviteit gaat de onderbouw het ‘kat 
en muisspel’ doen, de bovenbouw gaat met 
voetbalspellen aan de slag.  
Week 47: 
Deze week gaat de 
onderbouw als 
knutselactiviteit een 
armband maken en de 
bovenbouw maakt een 3-D 
paraplu.  
De onderbouw gaat als sportactiviteit 
tikspellen doen en de bovenbouw gaat 
samenwerkingstikkertje doen. 
 
Herinnering vanuit de overblijf 
Graag willen wij u eraan herinneren om 
aan/afmeldbriefjes in te vullen als uw kind 
niet of extra op de overblijf komt. Dit scheelt 
voor ons een hoop tijd om uit te zoeken of de 
aanwezigheid klopt. Bij voorbaat dank!  
 
Groente en fruit 
Op 12 november 2018 starten wij, vanuit het 
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma,  
met het verstrekken van  drie gratis porties 
groente en fruit per kind per week.  
 

Musical en kerstorkest 
Afgelopen vrijdag zijn de eerste repetities 
voor de kerstmusical gestart. Kinderen van 
groep 5 t/m 8 die er zelf voor gekozen 

hebben 
om op te 
treden bij 
deze 

kerstmusical krijgen de gelegenheid om dit 
met meester Bert te oefenen en vorm geven. 
Heel mooi dat dit het ‘leren presenteren’ zo 
goed ondersteunt! 
 
Ook de repetities voor het kerstorkest zijn 
inmiddels gestart. Er wordt flink geoefend om 

de samenzang met kerst te ondersteunen 
met mooie muziek. Ook dit is leren 
presenteren en goed voor het vergroten van 
het zelfvertrouwen..  
 
Jumbo actie 
Ook dit jaar krijgen wij weer vele punten 
binnen, echt fijn hoe iedereen zijn best doet! 
De actie loopt nog tot 20 november, daarna 
kunnen we bepalen welke materialen we voor 
onze kinderen kunnen gaan aanschaffen. 
Top! 
 
WeCycle 
De inzamelactie is op 9 november afgelopen 
dus u kunt geen kleine kapotte apparaten 
meer in te leveren. Het aantal van 75 is dit 
jaar helaas niet gehaald maar toch is er een 
flink aantal apparaten ingeleverd. Dank voor 
uw deelname.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


