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Nieuwsbrief nummer 6                                                             Schooljaar 2018-2019 

Personeel 

 De afgelopen dagen hebben wij afscheid genomen van 
onze oud-collega, juf Els. Een verdrietig gebeuren 
waarin wij teruggedacht hebben aan een spontane, 
warme vrouw met veel humor en relativeringsvermogen. 
De belangstelling vanuit de betrokkenen bij de school en 
uit de omgeving van de familie was dan ook 
overweldigend. Van de familie hebben wij gehoord dat 
deze belangstelling als hartverwarmend en 
ondersteunend wordt ervaren. 
Vanuit De Regenboog worden alle tekeningen, kaarten 
en het condoleanceboek aan de familie overgedragen. 
Juf Els houdt voor altijd een speciaal plekje in het hart 
van de kinderen, de ouders en het team van De 
Regenboog! 
 

 
 

 Helaas is juf Lisette nog niet in staat gebleken om, na 
haar zwangerschapsverlof, haar werk als 
groepsleerkracht volledig uit te gaan voeren.  De ouders 
van groep 1-2B en groep 3 hebben inmiddels een 
bericht ontvangen met daarin informatie over de aanpak 
van deze situatie. Tot de kerstvakantie zal juf Kübra 
Askin in groep 1-2 en 3 de werkzaamheden van juf 
Lisette overnemen. Wij houden u op de hoogte van de 
verdere ontwikkelingen. Juf Kübra stelt zich hieronder 
aan u voor. 

 Van juf Conny hebben de kinderen, de ouders en het 
team gisteren en vandaag afscheid genomen. Zij wil u 
laten weten een prettige tijd te hebben gehad op De 
Regenboog en bedankt voor de attenties bij haar 
afscheid. 

 Juf Kübra stelt zich aan u voor op de volgende bladzijde. 
 

  

 

 
 
 

Woensdag 28 november 
Open dag 

OR vergadering 
 

Donderdag 29 november 
Surprises mogen mee naar 

school 
MR vergadering 

 
Woensdag 5 december 
Aankomst Sinterklaas op 

 De Regenboog 
8.45 uur 

 
Dinsdagavond 18 december 

Musical voor ouders van 
kinderen van groep 5 t/m 8 

Nadere informatie volgt 
 

Donderdag 20 december 
Kerstdiner en samenzang vanaf 

17.00 uur 
Nadere informatie volgt nog 

 
Vrijdagochtend 21 december 

Inloop met kerstorkest 
 

12.15 uur: Kerstvakantie 
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Beste allemaal, 
Graag wil ik mijzelf 

even aan jullie 

voorstellen. Mijn 

naam is Kübra. Ik 

ben 23 jaar en woon 

in Den Haag. Voor 

een aantal 

leerkrachten en de 

kleuters van De 

Regenboog ben ik waarschijnlijk al een 

bekend gezicht, aangezien ik vaker als 

invaller heb gewerkt bij de kleuters. 

Omdat ik invalkracht ben, sta ik regelmatig 

voor de klas op meerdere scholen. Zo ervaar 

ik bijna alle groepen en kan mijn kennis 

bijspijkeren. In het verleden heb ik de 

opleiding onderwijsassistent gedaan en de 

lerarenopleiding Nederlands waar ik helaas 

na enige tijd mee moest stoppen. Als er één 

ding is waar ik zeker van ben, is dat mijn hart 

ligt bij het onderwijs. Daarom heb ik mijzelf 

beloofd om volgend schooljaar deze studie 

op te pakken.  

Echter ben ik heel blij dat ik voor nu terecht 

ben gekomen op De Regenboog. Ik voel mij 

hier zeer welkom en heb het naar mijn zin. Ik 

hoop met mijn aanwezigheid een bijdrage te 

mogen leveren aan het team en het 

leerproces van de kinderen.  

Groetjes, juf Kübra   

 

 
 
Hoera, al 81% van de ouders heeft zich al 
aangemeld bij Social Schools, top! Een 
aantal ouders heeft de code inmiddels 
meerdere keren ontvangen maar is er nog 
niet toe gekomen zich te registeren. Het zou 
mooi zijn als iedereen zich voor de 
kerstvakantie heeft aangemeld.  
Als alle ouders per groep zich hebben 
aangemeld, kunnen wij ook alle 
mogelijkheden van Social Schools gaan 
benutten. Natuurlijk zijn wij zijn erg benieuwd 
hoe u Social Schools 3.0 ervaart. U ontvangt 
hier binnenkort een vragenlijst over. 
 

Als u opmerkingen of vragen heeft, kunt u 
daarvoor terecht bij juf Jolanda. 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.  
 
Nieuw op De Regenboog 
In groep 1-2A is Alan in de groep gekomen. 
Chelsey en Hosea zijn in 
groep 1-2B gestart. 
Zij gaan vast met veel 
plezier héél veel bij ons 
leren! Welkom……. 
 
Studiedagen Visie-Missie 
Dit schooljaar zetten wij onze studiedagen in 
om samen met het team van de Bonte Pael 
om te komen tot een gezamenlijke visie en 
missie, gekoppeld aan ‘Toekomstig 
onderwijs’. Het zijn inspirerende dagen die 
mooie en waardevolle onderwerpen 
opleveren. Voor het ontwerpen van onze 
missie en visie zijn er door beide teams 5 
principes naar voren gebracht om verder te 
onderzoeken. Dit zijn de principes:  

 kwalitatief goed onderwijs,  

 zelfvertrouwen en optimale 
samenwerking 

 sociale veiligheid en respect 

 eigenaarschap en innovatief 
Iedere leerkracht heeft zich verbonden aan 
één van deze principes. Onder begeleiding 
van procesbegeleider van de 
Marnixacademie is er informatie verzamelt 
over deze principes en zijn er 
onderzoeksvragen geformuleerd. Een paar 
voorbeelden van deze onderzoeksvragen 
zijn: Hoe kan eigenaarschap (gedeelde en 
eigen verantwoordelijkheid) in school worden 
vormgegeven? Welke rol speelt growth 
mindset om ieder kind te laten leren?  
Hoe kunnen we 
zorgen voor een 
gevarieerd en 
uitdagend 
onderwijsaanbod 
waarmee een 
goede basis gelegd 
is voor het VO? De 
leerkrachten zijn in 
leerteams op verschillende manieren met de 
onderzoeksvragen aan de slag gegaan, soms 
in de klas samen met de kinderen, soms door 
bij collega’s te kijken of door middel van 
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literatuur lezen.  Na drie studiedagen is het 
steeds duidelijker waar beide teams veel 
waarde aan hechten voor onze kinderen 
binnen het toekomstig onderwijs. Zo komen 
wij stap voor stap tot het formuleren van een 
gedeelde visie en missie. 
In een volgende Nieuwsbrief nemen we u 
weer mee in de verdere ontwikkeling van dit 
traject.  
 

 
Denkt u nog aan de 
Open dag van 
woensdagochtend 28 
november?  
Hoort zegt het voort… 
 
 

 
Aankomst Sinterklaas 
Sint is inmiddels aangekomen in Nederland 
en zaterdag brengt hij zelfs een speciaal 
bezoek aan Delft. 
Spannende tijden weer voor de kinderen 
maar het is zeker ook heel gezellig om het 
feest te vieren met familie en vrienden. 
Natuurlijk brengt de Sint op woensdag 5 
december ook een 
bezoek aan De 
Regenboog. Maar 
ook dat is spannend 
want of hij echt hij 
komt met zijn Pieten 
en hoe ze komen is 
altijd weer de 
vraag……… 
 
Wij verwachten zijn aankomst tegen 8.45 uur 
voor de school en ook u bent bij deze 
aankomst uitgenodigd.  
Fijn als u er bij kunt zijn! 
 
Trefwoord  
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van 
uw kinderen gebruiken we op school de 
methode ‘Trefwoord’. We kijken naar een 
(digitale) kalenderplaat met daarop een 
tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-
)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 
die daarbij horen, staan in de handleiding 
voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ 
verschillende thema’s uit de leefwereld van 
de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan 
de orde. Het thema voor de periode 3 
december t/m 21 december is “Meetellen”. 

We gaan het met de kinderen hebben over 
meetellen en vergeten worden, over serieus 
genomen worden en over wie bijzonder is. Bij 
dit thema speelt het Bijbelverhaal de 

geboorte van Jezus (Lucas 2), een rol.  
 
Jumbo actie 
De Jumbo-actie is inmiddels afgelopen, er 
worden geen kaartjes meer verstrekt. En wij 
hebben echt veel punten behaald, wel 7000! 
Echt geweldig dat wij nu, in samenwerking 
met de ouderraad, opnieuw mooie materialen 
kunnen gaan bestellen voor onze kinderen. 
Wij laten u in een later stadium nog weten 
wat er gekozen is. 
Alvast ook namens de kinderen: BEDANKT 
allemaal. 
 
Bericht vanuit de Maria van Jessekerk 
Beste mensen, 
 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de 
volgende kinderwoorddiensten bij de Maria 
van Jessekerk (van 11:00 tot 12:00). 
 
Op 2 december gaan wij mooie advents- 
kransen maken. 
 
Op 9 december gaan wij een leuk werkje 
maken en het volgende verhaal behandelen: 
 
Johannes begint met zijn werk  
(Lucas 3,1-6.) 
In dit verhaal wordt Johannes door God 
geroepen. God had een boodschap voor 
hem. Johannes moest naar de mensen 
toe en ze vertellen dat zij een nieuw leven 
moesten beginnen. Ze moesten zich laten 
dopen! 
Wanneer ze dat deden, dan zou God hun 
zonden vergeven. 
 
Na afloop van de mis komen wij nog 
samen voor een kopje koffie of thee en 
een koekje. Iedereen is welkom, ook de 
allerkleinsten.  
met vriendelijke groet, 
Erik de Rooij 
 
 

 

 


