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Nieuwsbrief nummer 3                                                            Schooljaar 2019-2020 

 Personeel 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Sandra 

Merbis vanaf januari zal gaan samenwerken met juf Karen. Juf 

Imke zal tot de kerstvakantie in groep 3 werken. 

Voor groep 5 hebben wij inmiddels ook een nieuwe ervaren 

leerkracht kunnen aanstellen. Zij heet juf Jolanda van der Ven. 

Momenteel is zij gestart als invalleerkracht in groep 5 van de 

Bonte Pael. Op donderdag 23 januari zal zij op De Regenboog 

starten met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Juf Ileen zal op woensdag 22 januari haar werk hervatten. 

Samen zullen zij een week ingewerkt worden door juf Sandra, 

nu onze invalleerkracht in groep 5, waardoor er een vloeiende 

overdracht kan plaatsvinden. In een volgende Nieuwsbrief zal 

juf Jolanda van der Ven zich aan u voorstellen. 

In groep 6 heeft meester Jelle Spelt zijn assessment, om het 

zijinstromerstraject te mogen volgen, niet gered. Inmiddels staat 

er een vacature voor groep 6 uit voor de donderdag en vrijdag 

op de website van de Laurentius Stichting. Meester Radjinder, 

momenteel invalleerkracht in groep 6, zal in ieder geval 

lesgeven in de groep tot de vacature vervuld is.  

 

Staking 

Na een heftig weekend waarin gesproken werd over ‘wel of 

geen staking’ is er afgelopen woensdag wel gestaakt op De 

Regenboog. Vanuit een grote meerderheid in het onderwijsveld 

vond men dat er meer ingezet moet worden op een structurele 

aanpak in plaats van alleen tijdelijke oplossingen. Het team van 

De Regenboog is het daar mee eens.  

Wij hopen als team dat het naar de regering toe steeds 

duidelijker wordt dat onderwijs de grootste steunpilaar van de 

samenleving is. 

 

Studiedag woensdag 30 oktober 

De inhoud van deze studiedag was geheel verzorgd door de 

teams zelf, een teken van de ontwikkeling in eigenaarschap en 

betrokkenheid vanuit de teams. 

 Het afgelopen schooljaar is er binnen de visie/missie gekozen 

voor 5 principes die wij terug willen zien in onze dagelijkse 

praktijk met de kinderen. Ieder teamlid heeft gekozen welk 

principe hij of zij verder inhoud wil geven aan de hand van 

opgestelde onderzoeksvragen. Aan ieder principe is nu een 

expertteam gekoppeld. 

Het betreft de volgende expertteams: 

 

 
 

Woensdag 13 november 

Kinderraad 

12.30-13.15 uur 

 

Ouderraadvergadering 

19.30 uur 

 

Maandag 18 november 

Start voortgangsgesprekken 

groep 1-2 en 3 

 

Dinsdag 19 november 

Groep 8 naar het Delfland 

College 

8.30-10.30 uur 

 

Start schaaklessen 

15.30 uur 

 

Woensdag 27 november 

Peuterochtend, thema ‘Sint’ 

9.00-10.00 uur 

 

Donderdag 28 november 

Lesvrije middag, de kinderen 

zijn vrij 

 

Donderdag 5 december 

Sinterklaas 

 

Vrijdag 6 december 

Speelgoedochtend  

Groep 1 tm 4 
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 Respect en sociale veiligheid 

 Zelfvertrouwen, samenwerking en growth mindset 

 Eigenaarschap en betrokkenheid 

 Innovatief en flexibel 

 Kwaliteit 

  

Tijdens de studiedag is er binnen de expertteams verder invul-

ling gegeven aan de inhoud van deze principes.  

 

Daarnaast hebben de kleuterleerkrachten een deel van de dag 

benut om samen een nieuw thema bespreken. Het thema 

voldoet daarmee aan de eisen van een ‘beredeneerd aanbod’. 

Daarover heeft u kunnen lezen in Nieuwsbrief 2.  

 

Een goed voorbeeld van de toenemende ontwikkeling in  

samenwerking is dat een ib’er, een rekenspecialist en een 

gymleerkracht uit beide teams samen informatie en een 

workshop gaven over essentiële zaken binnen ons 

rekenonderwijs. Dat heeft geleid tot enthousiaste keus voor een 

proefabonnement voor de methode ‘Fit en vaardig’ voor alle 

groepen. Met dit programma kan door middel van bewegend 

leren de lesstof geautomatiseerd worden, met een bewezen 

leerwinst van 20% (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

Aan het einde van het schooljaar zal bepaald worden of deze 

methode structureel in ons lesaanbod opgenomen wordt.  

 

Al met al was het een inhoudelijke dag met inspiratie voor ons 

onderwijs! 

 

Denkt u nog aan het volgende: 

Op donderdagmiddag 28 november is er een lesvrije middag. 

De kinderen zijn dan vrij.  

 

Kinderraad 

Er is weer een kinderraad samengesteld voor dit schooljaar. 

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 16 

oktober 2019. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we ons even in het kort aan 

elkaar voorgesteld. Ook hebben we een voorzitter, een notulist 

en een tijdbewaker gekozen.  

Het doel hiervan is om de vergaderingen zo effectief mogelijk te 

laten verlopen.  

Dit was zo voor de bakker! 

 

Vervolgens stonden de kinderen te trappelen van ongeduld om 

hun ideeën met elkaar te bespreken. Het bijzondere was wel dat 

er veel overeenkomsten in zaten.  
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De taken zijn verdeeld en opgeschreven. Deze worden op dit 

moment nog uitgewerkt tot een goed onderbouwd voorstel dat 

ingeleverd kan worden bij juf Carien.  

We hopen op een goede samenwerking! 😊  

De kinderraad komt weer samen op woensdag 13 november.  

Wordt vervolgd! 

 

Nieuwe kinderen 

 Raven en Lars zijn gestart in groep 1-2A 

en Joep is gestart in groep 1-2B. We 

wensen hen een leuke leerzame tijd toe 

bij ons op school. 

Filmen op school 

Op maandagmiddag 18 november zal er 

een film gemaakt worden op De Regenboog. Het gaat om korte 

kleine opnames van activiteiten en situaties binnen de school. 

De film is bedoeld als promotiefilm. De Laurentius Stichting laat 

voor alle scholen een dergelijke film maken.  

Natuurlijk houden wij bij de opnames rekening met kinderen die 

geen toestemming voor hebben voor een dergelijke opname.  

 

Peuterochtend 

De tweede peuterochtend van dit schooljaar komt er alweer 

aan. Een heel bijzondere gezien de speciale tijd van het jaar! 

Ouders kunnen zich aanmelden via de website, telefonisch of 

ze op 17 november binnen lopen. Het is van 9.00-10.00 uur. 

De kinderen mogen natuurlijk ook komen onder begeleiding van 

opa’s, oma’s en /of andere familieleden. 

 

Overblijfnieuws 

We hebben een nieuwe overblijf juf voor de dinsdag en de 

donderdag. Ze heet juf Tjitske en zal voornamelijk bij gr 3 op de 

overblijfgroep staan. Ook komt er op de donderdag een nieuwe 

stagiaire vanuit de Bonte Pael mee. Als de bezetting het toelaat, 

zullen wij weer wat knutselactiviteiten gaan aanbieden en wat 

leuke sportspelletjes op het plein gaan doen. 
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