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Belangrijke data

Nieuwsbrief

Kinderpodium 23-11
14.30-15.15
Ouders welkom
1-2 en 5/6

Beste ouder(s),
Uiteraard staat alles deze weken in het
teken van de Sint en Kerst.
Op 28 november is de grote surpriseavond op school (wees welkom om mee
te helpen!). Vanaf woensdagochtend 29
november is de hele school in de ban van
Sinterklaas in onze eigen
Sinterklaasthema’s.

We kijken terug op een geslaagd
overblijfrestaurant: de kinderen (en het
team en hulpouders) hebben heerlijk
gegeten!
Afgelopen week zijn ook de
oudergesprekken geweest. Fijn om samen
met u te bespreken hoe uw kind het in de
groep ervaart.

Tenslotte hebben we afgelopen vrijdag
een zeer inspirerende Freinetdag gehad.
Op 5 december heten we uiteraard de
Op deze dag ontmoeten wij onze collega’s
Sint & Pieten weer welkom op de
van andere Freinetscholen en volgen we
Regenboog.
workshops over thema’s waar wij ons mee
bezig houden zoals bijvoorbeeld Levend
Als Sint en zijn Pieten weer richting Spanje
Rekenen en Lezen. We zijn er vol energie
gaan, verschijnen de kerstbomen in de
van terug gekomen!
school en bereiden wij ons voor op
kerstmis. Uiteraard krijgt het kerstverhaal Wij hebben zin in de komende feestelijke
hierin een plek.
weken. Ook u wensen we een mooie tijd
toe in de aanloop naar Sinterklaas en
Op 21 december sluiten wij deze periode
Kerst.
gezamenlijk af met een geweldige
voorstelling. Hierover leest u meer in deze Namens het team,
nieuwsbrief.
Judith Smetsers

Spreekuur GGD 28-11
Vervalt: Anneke 8.45
is tijdelijk afwe- tot
10.00
zig.

Surpriseavond

28-11
19.00
tot
21.00

Sintfeest

5-12

Inloop tot 10u 6-12

Kerstvoorstelling

21-12

Alle ouders zijn
welkom!

tot

Continurooster

21-12

13.00
14.00

Alle leerlingen vrij
om 14.00u

Kerstviering

21-12
18.30
tot
20.00

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer:




Foto’s van het overblijfrestaurant
Terugblik van de T&T
Sint en Kerst

en nog veel meer!

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 .

Kerstvakantie

25-12

t/m
Leerlingen van
groep 3-8 om 12u 5-1
vrij.

Ouderavond 3 oktober
Het is alweer een paar weken geleden dat we samen met ouders
een avond hebben gehouden
rondom het thema zelfverantwoordelijkheid bij leerlingen.
Wij zijn als school bezig met het
bevorderen van de zelfsturing van
onze leerlingen. Om dit bij leerlingen te vergroten, blijkt het nodig te zijn om leerlingen expliciet
hierin te onderwijzen: dus welke
strategie kun je het beste inzetten
en waarom is dit zo. We doen dit
als leerkracht dan hardop voor.
Deze instructies geven we met
behulp van de aanpak iSELF. Vorig
schooljaar is hier een start mee
gemaakt en dit jaar gaan we hiermee verder.
Ik heb hier tijdens de avond een
toelichting op gegeven. Om als
kind je eigen leerproces te sturen
heb je dus ook eigen verantwoordelijkheid nodig. We zijn in gesprek gegaan met elkaar welke
mate van eigen verantwoordelijkheid we nu eigenlijk verwachten in

de verschillende leerjaren. We hebben
dit uitgewerkt op post-its.
Het leverde geanimeerde gesprekken
op. Onze gezamenlijke conclusie was
dat er een opbouw is als het gaat om
het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. De start
wordt gemaakt in 1-2 en dit bouw je
steeds verder uit. Er is ook een verschil tussen starten met oefenen (bijv.
attenderen op eigen spullen meenemen) en vinden dat kinderen het echt
zelf moeten kunnen (kind moet zelf
zorgen voor eigen spullen, we brengen geen tassen na).
Verder realiseren we ons ook dat de
betrokkenheid van een kind hierbij
belangrijk is. Ook is ieder kind anders
en kun je niet alles zo absoluut stellen. Context speelt ook een rol (zelf
naar school fietsen gebeurt sneller als
er geen drukke wegen zijn).
Wij gebruiken de input van deze
avond bij het verder vormgeven van
ons onderwijs als het gaat om het
bevorderen van zelfsturing van onze
leerlingen.

De 2e helft van de avond hebben
we een toelichting gegeven op
Schoolfolio. Dit is een digitale manier om het werk van onze leerlingen te bewaren in een portfolio.
We zijn gestart met aanmaken van
een pagina voor elke leerling. Zij
maken zelf hun ‘trotspagina’ aan.
Dit zal steeds verder uitgebreid
worden.
Tijdens de avond werden er vragen gesteld over de veiligheid van
het programma. Uiteraard gaan
we hier zorgvuldig mee om en
hebben we de vragen voorgelegd
bij de uitgever.
Schoolfolio werkt met een afgeschermde omgeving. We zien het
werken met deze digitale omgeving ook als een manier om mediawijsheid bij onze leerlingen te bevorderen.

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten weer langs op
de Regenboog! We verheugen ons op zijn
komst!
Op dinsdagvond 28 november is de surprise-avond in de groepen. Meldt u zich
bij de leerkracht als u ook mee kunt helpen die avond?
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EU fruit
In een eerdere nieuwsbrief stond al vermeld dat we vanaf de week van 13 november EU-fruit
ontvangen (tot aan de mei-vakantie).
Vorige week hebben we de eerste levering gehad: mandarijnen, peren en waspeen. Het was
wel een beetje dooreten met die studiedag erbij, maar het is goed opgegaan.
De levering is op dinsdag dus dit betekent dat de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de pauze één stuk fruit krijgen via EUfruit.
Fijn als u hier rekening mee houdt bij het
meegeven van het 10-uurtje.

Kerstviering — Kerstcadeautje
We hebben een cadeautje gekregen van de gemeente Heumen!
Elke school in de Malden krijgt een volledig verzorgde theaterdag voor alle leerlingen.
Helemaal super natuurlijk!!
De dag zal verzorgd worden door theaterschool ‘Hanoeka’. Zij geven gedurende de ochtend in de
verschillende groepen diverse workshops op het gebied van spel, zang en dans.
‘s Middags komen alle activiteiten bij elkaar in één grote voorstelling waarvoor alle ouders worden
uitgenodigd.
Wij hebben er als school voor gekozen om dit te k0ppelen aan onze kerstviering 0p donderdag 21
december. En dit betekent dus iets voor de invulling van deze dag.

Programma 21 december 2017
9-12u

Workshops in alle groepen door theaterschool ‘Hanoeka’

12-13u

Lunch en pauze in alle groepen

13-14u

Theatervoorstelling: voor alle ouders (locatie wordt nog bekend
gemaakt)

14u

School is uit (continurooster)

18.30-20u

Kerstdiner voor alle leerlingen in de eigen groep (zonder ouders)
Ouders zijn tijdens de duur van het kerstdiner welkom op school voor een hapje en
een drankje.

Verdere inhoudelijke informatie over het kerstdiner volgt nog via de leerkrachten.
Wij realiseren ons dat we hiermee afwijken van de jaarkalender en dat hierdoor druk kan ontstaan op
uw agenda. Wij gaan een poging doen om de voorstelling op te nemen zodat terugkijken op een later
tijdstip ook mogelijk is.
Maar uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk ouders de voorstelling gewoon live bij kunnen wonen!
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Thee & Tentoonstelling
Wat een geslaagde avond was het!
Alle groepen zijn druk bezocht door de kinderen samen met ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden. Er werd trots en enthousiast verteld over de verschillende werkjes.
Ondertussen kon er bijgepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje.
De opbrengst van de koekjes gaat naar het Rode Kruis. We hebben voor dit goede doel gekozen omdat er in verschillende groepen aandacht is geweest voor de recente natuurrampen en we op deze manier een bijdrage kunnen leveren.
We hebben €111,20 kunnen overmaken naar het Rode Kruis.
Dank u wel voor uw bijdrage!
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Overheerlijk Overblijven Sprinkhanen
Menu:
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heel lekker
Annabel
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Ik vind het overblijfrestaurant leuk
omdat: vaak je beste vriend of
vriendin niet overblijft maar dan, op
het overblijfrestaurant wel. En het
koken is heel gezellig!
Jasmijn

Staking 12 december ???
Zoals u wellicht al gelezen heeft wordt er gesproken over een nieuwe stakingsdag.
Basisschoolleraren zijn niet tevreden met de 720 miljoen die het Rutte lll uittrekt voor het
verhogen van de salarissen en het verlagen van de werkdruk. Inmiddels is duidelijk geworden dat de politiek tot begin december de tijd krijgt om met goede oplossingen te
komen voor het basisonderwijs.
Indien er geen oplossing komt wordt er waarschijnlijk gestaakt op 12 december 2017.
Wij hopen dat Rutte de ’inspanningsbelofte’ van enkele weken geleden waarmaakt.
Of er gestaakt gaat worden op 12 december is nu nog niet bekend (en wordt dus ook pas
definitief na 5 december). Staken is sowieso een individueel recht van elke werknemer.
Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.
Basisschool de
Regenboog

Veldssingel 4
6581 TC Malden

Welkom op de Regenboog:
Na de herfstvakantie zijn Valerie, Thijs &
Iris gestart bij de
Vlinders.
Wij wensen hen veel succes en plezier op

de Regenboog!

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

den.nl

www.regenboogmal

Kindermonitor 0-12 jaar
In eerdere nieuwsbrieven kreeg u de uitnodiging Klik op www.kindermonitoropschool.nl, dan
om mee te werken aan de kindermonitor. De
komt u direct bij de vragenlijst. Het invullen van
Kindermonitor is een onderzoek dat om de 4
de vragenlijst duurt circa 25 minuten.
jaar uitgevoerd wordt voor de gemeente waarin
uw kind woont.
Uw antwoorden helpen de gemeente en school
De respons van ouders is helaas erg laag waar- om activiteiten en voorzieningen te organiseren
door er geen betrouwbaar schoolprofiel gevoor u en uw kind. Daarmee willen ze bijdragen
maakt kan worden.
aan een gezond en prettig leven voor uw kind.
Misschien heeft u geen tijd gevonden om de vra- Alvast hartelijk dank voor het invullen van de
genlijst in te vullen? Het kan nog steeds!
vragenlijst!
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