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Belangrijke data

Nieuwsbrief
Beste ouder(s),

het bevorderen van het
zelfsturend leren van de
De eerste nieuwsbrief van
kinderen. Dit vinden we
het schooljaar 2017-2018! Bij de Libellen gaat het
belangrijk omdat het
over natuurverschijnselen: kinderen helpt om beter te
Wanneer je door de school wat zijn dit eigenlijk? En
leren. Om hier als kind zelf
loopt dan zie je dat de
hoe werkt nu een orkaan? ook zicht op te hebben
kinderen al aardig gewend
starten we met Schoolfolio:
zijn in hun nieuwe groep.
De Vuurvliegen willen alles
een digitale portfolio die
In alle groepen wordt deze weten over het weer en
het kind zelf mag vullen.
weken gewerkt aan een
pluizen alle weerberichten
Over beide thema’s
positief klassenklimaat.
uit.
vertellen wij u meer tijdens
Hiervoor plannen we extra
de ouderavond op 3
En bij de Sprinkhanen is
tijd in op de roosters en
oktober. Graag horen wij
het een bruisend geheel
worden er verschillende
ook uw mening hierover!
activiteiten en gesprekken van onderwerpen: van
techniek tot ‘wie is de
benut om het
Kortom, we zijn goed
pisang’ tot de start van de
groepsproces te
gestart met elkaar!
kinderpostzegelverkoop.
stimuleren.
Verder zie je de thema’s
alweer ontstaan in de
groepen. Bij de Vlinders
staat alles in het teken van
Egypte. Er liepen zomaar

opeens mummies door de
klas!

Tijdens de studiedag op 14
september zijn we als team Veel leesplezier!
bezig geweest met onze
schoolontwikkeling. We
Judith Smetsers
richten ons ook dit jaar op

Kinder
Podium
Ouders van
3/4 en 7/8

2-10

Ouderavond
Thema: zelfverantwoordel
ijkheid & OV

3-10

Dag van de
Leraar
Staking:

5-10

14.30
tot
15.15

20.00
tot
22.00

Geen lessen!
Excursie
herfstverschijnselen

11-10

Naamfeestdag 12-10
Continu
rooster

Om
14u
vrij

Herfstvakantie 16-10

tot en
met
20-10

Spreekuur
GGD
Vrije inloop
Thee en Tentoonstelling

24-10
8.45
tot
26-10
17.30
tot

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer:

26-10
Informatie
avond nieuwe 18.45

-verslagen uit de verschillende groepen
-data overblijfrestaurant
-onze stagiaires stellen zich voor
-gezonde school
-en nog veel meer!

ouders

Nieuw mailadres?
Meld uzelf dan ook opnieuw aan voor de nieuwsbrief op
www.regenboogmalden.nl
U kunt uzelf daar ook aanmelden voor het bekijken van de
fotoalbums .

tot
19.45

Stagiaires
Even voorstellen…

Mijn naam is Kay Lourenssen. Ik ben 20 jaar en woon
in Beers.
Ik studeer aan de pabo in
Nijmegen en zit ondertussen
in het vierde jaar.
Dit betekent dat ik ga afstuderen dit jaar.
Ik kom stagelopen in groep
5/6 en ben elke maandag en

dinsdag te vinden bij de Vuurvliegen.
Ik heb er veel zin in en hoop
een leuk en vooral leerzaam
jaar te beleven.
Mijn naam is Lincy Kuijpers , ik ben
23 jaar en kom uit Nijmegen. Ik
volg de pabo op de HAN en ben
bezig met mijn afstudeerstage. Dit
schooljaar loop ik op maandag en
dinsdag stage bij de Vlinders. En
later in dit schooljaar ook de
woensdag! Als ik mijzelf in 3 woorden mocht omschrijven zou ik kiezen voor: spontaan, leergierig en
betrokken. Ik ben een juf die de
kinderen graag zelf dingen laat
ontdekken. Verder vind ik het belangrijk dat de kinderen een fijne
sfeer ervaren op school. Ik heb
dan ook voor deze school geko-

zen, omdat het een kleine, leuke en vooral gezellige school is.
Ik hoop op de Regenboog veel
te leren en mijzelf te kunnen
ontwikkelen als een waardevolle leerkracht!

Ook Ivo loopt weer stage bij
ons. Hij is op woensdag en donderdag bij de Libellen en u kent
hem nog van vorig schooljaar.
Iris staat op de Sprinkhanen en
stelt zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voor.

Klassenraden
In september zijn alle klassenraden geweest. Informatieve avonden voor u als
ouders en ook erg waardevol voor mij als nieuwe directeur. Leuk om op deze
manier veel ouders te ontmoeten en om van het team te horen hoe het reilen
en zeilen in elke groep gaat.
Wij zijn heel blij dat elke groep een klassenouder heeft (en soms zelf twee!).
Fijn dat u als ouders zo betrokken bent bij ons onderwijs. Dat hoor ik op zo’n
avond tijdens de klassenraad en dat zie ik ook terug op de ouderhulplijsten die
ingeleverd zijn. Waarvoor dank!
(Mocht dit u ontschoten zijn. Inleveren mag altijd nog via een mailtje naar info@regenboogmalden.nl)
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Nieuws van de Vlinders

Thema Egypte bij de kleuters...er zijn
volop piramides gebouwd, sarcofagen
geschilderd en mummies gemaakt!

Met duplo kun je een perfecte
pyramide bouwen. En...binnen
in zit natuurlijk de koning!

Samen
wikkele
nm
stof en
dan heb et repen
ben we
mummie
een
!

Een pyramide van zand
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Bij de Sprinkhanen
De Sprinkhanen zijn goed begonnen na de vakan- het juniortechnovium. Omdat 22 rondelen in de
tie. We hebben het al uitgebreid gehad over hoe
nieuwsbrief wat erg veel is, hebben we er twee
we dit jaar met elkaar om willen gaan. Omdat Pauli- uitgekozen:
na aan haar hart geopereerd moest worden, zijn
we de werking van het hart gaan bekijken. De
Sprinkhanen hebben haar een mooie doos vol met
goede wensen, puzzels en tekeningen meegegeJuniortechnovium
proefjes.
ven. Inmiddels is Paulina geopereerd en gelukkig is
Een leuke organisatie vol met
dat goed verlopen. We hopen haar snel weer op
Iedereen heeft er lol
school te zien!
Juniortechnovium
nog leuk!
Je leert er van alles en het is ook
Dat is toch super.
Juniortechnovium
proefjes
Een leuke organisatie vol met
(Nic)

Net als voorgaande jaren gaan we vijf keer een
dagdeel op bezoek bij het Juniortechnovium in
Nijmegen. Ook dit jaar waren de kinderen weer
heel enthousiast. Het Technovium heeft een groot
aanbod, zoals een 3-D printer, stop-motion filmpjes
en experimenten met vuur. De dag na het bezoek
hebben de Sprinkhanen rondelen gemaakt over

Juniortechno
vium
Het was sup
er leuk!
We hebben
ee
Juniortechno n trailer gemaakt
viu
Ik heb veel g m
eleerd.
Kon ik maar
elke dag zo
leren!
Juniortechno
vium
Het was sup
er leuk!
(Lucas)

Thee en tentoonstelling
Op 26 oktober is er weer een Thee en Tentoonstelling.
We hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Nodigt u nieuwe ouders uit? Kijk even in uw
kennissenkring en buurt; er zijn vast mensen
met een peuter die binnenkort 4 jaar wordt.
Als u nog posters of folders nodig hebt kunt
u deze nog ophalen bij Judith op kantoor.
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‘Storm’ bij de Libellen
In de Libellen zijn we gestart met het onderwerp 'natuurverschijnselen'. Door de vele berichten over orkaan Irma die over St. Maarten
trok zijn we tot nu toe vooral bezig geweest
over het natuurverschijnsel orkanen. Zo weten
we nu hoe orkanen ontstaan, wat de kenmerken zijn en wat de verschillen en overeenkomsten zijn met een tornado. We hebben zelf de
kracht van wind mogen ervaren door de windvlagen te voelen tijdens de eerste herfststorm
in ons eigen land, maar ook tijdens de proefjes
met techniek.

Leren lezen
In groep 3 zijn we met de nieuwe leesmethode
'Lijn 3' gestart. En wat nou zo fijn is is dat we
allemaal al kunnen lezen in ons boek. We hebben tot nu toe de letters r, d, e, n, r, i, k, aa, b en
oo geleerd en we zijn al in ons tweede leesboek
begonnen.

Het bos in
Vrijdagmiddag zijn we naar het bos geweest om
bomen na te tekenen. De Sprinkhanen gingen
met ons mee.

Wind vangen en blijven staan met
windkracht 8 tot 10!

Dol op courgette!
Na de vakantie lagen er twee mooie courgettes
te wachten om
geproefd te worden. Wat waren ze
groot! Eerst natuurlijk het gewicht schatten en
wegen: 2,6 kilo!
Artur, Levi en David hebben er
courgette-omelet
mee gemaakt. Het
smaakte heerlijk
en er is door iedereen goed van geproefd en gegeten. Hanna en Fleur gaan
ons woensdag nog verrassen met courgettesoep.

Jacky uit het gips
Doordat Jacky's voet in het gips
zat kon ze geen lesgeven aan
ons. Toch is ze tussendoor wel
veel in de klas geweest. Haar
gips is er nu af en vanaf volgende week is ze op maandag weer
gewoon onze juf. Gezellig!
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Met wereldoriëntatie hebben wij het over het weer. Wij hopen dat wij aan het
eind van deze studie wat meer te weten zijn gekomen over het weerbericht,
hoe orkanen ontstaan, de jaargetijden en de invloed van het weer op de mens
en de natuur. In groepjes zijn we naar de antwoorden aan het zoeken.
Met muziek hebben we twee nieuwe liedjes geleerd: Impe Dimpe Langelaan
en Een dikke vlieg Sommige kinderen kunnen deze liedjes al spelen op een muziekinstrument. We zijn bezig met ritmes en het bespelen van instrumenten.
Verder is iedereen enthousiast bezig met de werkplannen. Er worden volop
studies gemaakt en bij de expressievakken zijn naaien, dans en kleien op het
moment favoriet.
Op 11 oktober gaan we met de kinderen naar de Heemtuin en het thema is
herfstverschijnselen
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Expres

Volume 1, Issue 1
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Overheerlijk overblijven!
Ook dit schooljaar maken we uiteraard
weer gebruik van ons overblijfrestaurant.
Leerlingen van een bepaalde groep koken
een lekkere, gezonde maaltijd en toveren
de kleutergymzaal om in een vrolijk restaurantje.
Tussen de middag komt deze groep dan
zelf eten in het restaurant, samen met de
leerlingen die deze dag overblijven.
Zelf koken, nieuwe dingen maken, proeven
en gezelligheid zijn de ingrediënten van het
overblijfrestaurant.
In de week dat Overheerlijk Overblijven
plaatsvindt komt er een postertje te hangen bij de klas.

Wilt u een keer mee eten? Of is er een
buur die dit heel leuk zou vinden? Dat kan!
Er is elke keer ruimte voor ongeveer 10
buurtbewoners.
Graag even opgeven bij Judith. Ook als u
zin heeft om zelf mee te koken.
De data voor 2017-2018:
Donderdag 2 nov: groep 7/8
Maandag 29 januari: groep 1/2
Donderdag 5 april: groep 3/4
Maandag 11 juni: groep 5/6
Let op: de maandagen zijn andere data
dan vermeld in de jaarkalender!

Gezonde school
Als gezonde school stimuleren wij ook het
gezond trakteren.

Verder hebben wij ons dit schooljaar weer
opgegeven voor EU schoolfruit.

Graag wijzen wij u op de leuke ideeën die
hiervoor te vinden zijn op bijvoorbeeld
Pinterest of www.gezondtrakteren.nl

Waarom doen wij mee?

In de groepen
wordt hier ook
aandacht aan
besteed, bijvoorbeeld door
met elkaar te
bedenken wat
dan leuke gezonde traktaties kunnen zijn.
Want gezond eten is een breed begrip, dat
realiseren wij ons ook!

Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen
zich fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten,
doet eten. Kinderen durven door EUSchoolfruit meer soorten fruit en groente
te proeven. Ook thuis.
Het is leerzaam. Kinderen leren over de
herkomst en gezondheidsvoordelen van
fruit en groente.

Het is duurzaam. Veel soorten fruit en
groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
Concreet betekent dit
dat we in de periode
van 13 nov 2017 t/m 20
april 2018 elke week 3
stuks fruit ontvangen
voor elke leerling.
Wij zullen u tegen die
tijd informeren hoe
we dit concreet inzetten in de groepen.
Meer informatie leest u ook op
www.euschoolfruit.nl

Kindermonitor 0-12 jaar
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging om mee te
werken aan de kindermonitor. Er wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen.
Uw antwoorden helpen de gemeente en school om gezonde activiteiten
te organiseren en goede voorzieningen te treffen. Voor u en uw kind.
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Staking 5 oktober
U hebt in de mail al kunnen lezen
dat ook wij op 5 oktober zullen
staken.
Die dag verzorgen wij geen lessen
maar gaan meerdere leerkrachten
naar Den Haag om hun stem te
laten horen.
Indien nodig wordt de BSO verzorgd door onze partners.

Basisschool de
Regenboog

Veldssingel 4
6581 TC Malden

Welkom op de Regenboog:
We hebben na de zomer een heel aantal
nieuwe (en soms
bekende) gezichten:

Jules, Milan, Luka, Elisabeth, Fee, Bente,
Fenne,
Lukas, Ruben, Tom en Siem.
We wensen jullie veel succes en plezier

op de Regenboog!

Telefoon: 024 358 1163
n.nl
Email:info@regenboogmalde
BETROKKEN LEREN GEEFT

den.nl

www.regenboogmal

Coördinator
Schoolfotograaf
gezocht !
Tijdens de klassenraden is aangegeven dat we
dit schooljaar op zoek gaan naar een nieuwe
schoolfotograaf.

Wel zoeken we nog een ouder die dit samen
met ons wil bekijken en die vervolgens ook het
geheel coördineert op het moment dat we de
foto’s gaan maken.

Inmiddels hebben we via verschillende ouders
goede suggesties gekregen voor een alternatief. Heeft u interesse? Loop dan even binnen bij
De foto’s worden pas in het voorjaar gemaakt
dus er is nog even tijd om een keuze te maken.
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