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Nieuwsbrief

Adviesgesprekken groep 8

19-2

Extra klassenraad 20-2
Vlinders
19-20u
Oudervereniging

Beste ouder(s),

20-2
20u

De eerste maand van het jaar is
alweer voorbij en de
carnavalsvakantie gaat beginnen!

We hebben die middag ook genoten
van de playbackshow, wat een talent
in zang en dans!

De afgelopen weken is er in de
Op vrijdag kwamen ook de andere
groepen gewerkt aan verschillende
thema’s. U ziet een impressie hiervan groepen verkleed. Ook nu zag
iedereen er prachtig uit. Na de
in deze nieuwsbrief.
modeshow hebben we met z’n allen
En natuurlijk stond alles in de laatste
de optocht gelopen door de wijk.
week in het teken van carnaval! De
Gezellig om veel bekenden langs de
school is door ouders prachtig
kant van de straat te zien!
versierd en Rosalie heeft de school
een nieuwe naam gegeven: we waren En we sloten de dag af met een
gezellig bezoek van de Prinsen met
eventjes een heuse FUNFABRIEK!
hun delegaties en een lange
En aan gekkigheid ontbrak het op
polonaise.
donderdag niet bij de kleuters!
Iedereen was echt geweldig verkleed: Voor wie nog door gaat met de
festiviteiten: veel plezier en ALAAF!
er waren cowboys,
brandweermannen, superhelden en En voor iedereen een hele fijne
prinsessen en nog veel meer
vakantie gewenst!
verschillende karakters!

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer:




Een bijdrage uit de groepen
Op naar het VO
Leerplicht

Medezeggenschapsraad
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Rapporten mee
groep 1-2

22-2

Rapporten mee
groep 3-8

23-2

Rapport

27-2

gesprekken

en
1-3

Studiedag

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 .

5-3

Alle leerlingen vrij

Meesterwerkenweek

19 t/m
22-3

Thee en Tentoonstelling

22-3

Informatieavond
nieuwe ouders
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Paasviering
groep 1 t/m 8
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Continurooster
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Goede vrijdag
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Gr 3-8 hele dag
naar school
Tweede Paasdag
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Overblijfrestaurant
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Groep 3-4
Spreekuur GGD
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Nieuws van de Vuurvliegen
De vuurvliegen hebben witlof geoogst!
Op maandag kwam Sjef bij ons in de klas
om samen met ons witlof te oogsten. Sjef
vertelde hoe witlof groeit (in het donker!) en liet ons zien hoe witlof eruit ziet.
Vervolgens mochten de vuurvliegen de
witlof zelf ontdoen van de wortel. En een
paar vuurvliegen hebben de witlof mee
naar huis genomen om deze te proeven
Carnaval
Ook dit jaar lopen wij met de klas weer mee met de optocht.
Het thema voor onze klas heeft te maken met de Luizenmoeder. Heeft u ons zien lopen in de optocht?!
W.O. beeld en geluid
De afgelopen weken hebben wij in de klas van alles geleerd
rondom het thema beeld en geluid. We hebben samengewerkt
met verschillende ontdekkisten. Wat we allemaal hebben ontdekt, is te vinden op de poster bij ons in de gang.
Positieve weg
Ilse is een aantal keer bij ons in de klas geweest omdat we als klas graag de ‘positieve weg’ willen bewandelen. Samen hebben we geïnventariseerd wat wij in groep 5/6 graag zouden willen zien. Dit hebben wij samen op de poster in de klas gezet en allemaal ondertekend. Ilse zal nog een aantal keer terugkomen om ons verder te begeleiden.

Leerplicht
Vorige week heb ik kennis gemaakt met de nieuwe leerplichtambtenaar van de gemeente Heumen:
Priscilla Peters. Een enthousiaste vrouw die zich hard maakt voor het onderwijsrecht van ieder kind.
Zij heeft mij geïnformeerd over de preventieve aanpak schoolverzuim en ook over de mogelijkheden van luxe verzuim (die zijn er eigenlijk niet…).
In de bijlage vindt u een brief vanuit de gemeente over dit laatste.
We zullen op de Regenboog de werkwijze van de gemeente hierin volgen en dit betekent o.a. dat
de verlofaanvraag aangepast wordt. Hierin zal ook voor u helder vermeld komen te staan wanneer
het wel en niet mogelijk is om verlof aan te vragen.
Om verrassingen te voorkomen vraag ik u om de schoolkalender (zie onze website) goed te volgen
als het gaat om vrije dagen en vakanties en hier uw planning op aan te passen.
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EU fruit
Vogels in de winter bij de Libellen
In de Libellen stond het thema ‘Vogels in de winter’ centraal. We
zijn het thema gestart met het inrichten van een vogelrestaurant
om zo vogels naar onze tuin te lokken. Hiervoor maakten we zelf
vetbollen en hebben pindasnoeren geregen.
Zo konden we ook meedoen aan de nationale vogeltelling. We
hebben gezien dat eksters dol zijn op onze speelplaats, maar ook
meesjes, gaaien, vinken en roodborstjes komen ons bezoeken als
de kust veilig is. Na de vogeltelling op de speelplaats zijn we nog
het bos ingegaan. Veel kinderen hadden een verrekijker mee. In
het bos viel het aantal vogels dat we te zien kregen erg tegen. Na
een half uurtje in het bos zijn we maar weer terug naar het grote veld gelopen. Volop vogels zagen
we hier. Zo kwamen we erachter dat wij mensen de vogels wel heel erg verwennen met al het lekkers
en dat daarom de vogels liever tussen de huizen verblijven.
We hebben ook geleerd over standvogels en trekvogels. We weten waarom deze vogels zo genoemd
worden, wat ze doen in de winter en welke vogels tot deze twee groepen behoren.
Met expressie hebben we foto’s van verschillende standvogels goed bekeken om ze precies na te
kunnen tekenen. Een lastige opdracht, maar met een prachtig resultaat.
Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding voor de carnavals-optocht door de
wijk. We gaan als Regenboog-trekvogels meelopen!
Nog niet al onze vragen zijn beantwoord, dus ons thema
zal na de vakantie nog een klein staartje krijgen.
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Green Capitol en de Sprinkhanen
Nijmegen is verkozen tot Europeen Green Capital 2018. Hierdoor raakten we aan de
praat over plastic afval. We hebben twee krantenartikelen gelezen. Eén over hoe de
plastic soep ontstaat en wat dat doet met het milieu en één over het recyclen van plastic afval.
Een aantal kinderen hebben hierover presentaties gegeven bij de Libellen en bij de
Vuurvliegen. Ook is de carnavalskar in dit thema versierd.
Bij de klassenvergadering zijn we iets nieuws aan het proberen, Jacky gaat tijdens de
vergadering even de klas uit. Als er voorstellen zijn of er is ergens toestemming van de
juf voor nodig, dan komt ze er weer bij. Tot nu toe gaat dat super goed!
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Werkgroep Schoolplein
We hebben samen met een aantal ouders een eerste brainstorm gehouden over
ons nieuwe schoolplein. Er is gesproken over wat we willen, hoe we dit willen bereiken en wat hier voor nodig is.
Een week later was de avond samen met Hanneke Poot die ons verteld heeft over
hoe belangrijk buitenspelen is voor kinderen en wat dit voor positieve invloed heeft
op het leren. Het was een zeer inspirerende avond met volop input voor ons als
werkgroep.
Mocht u nog goede suggesties hebben voor ons schoolplein (inrichting, financiering, etc.), dan zijn deze altijd welkom.
In de komende periode zullen we als
werkgroep de plannen concreter vorm
geven en we houden u op de hoogte
over de voortgang.

Voortgezet Onderwijs
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen hebben op zaterdag 24 februari van 10.00 uur
tot 15.00 uur hun open dag. U kunt dan met uw kind
een kijkje nemen op meerdere scholen. Er zijn ook
scholen die (naast de open dag) een open avond hebben. U kunt hiervoor het beste de website https://
schoolkeuzehulp.nl en de websites van de scholen
raadplegen.
We wensen de kinderen van groep 8 en hun ouders
veel succes en plezier toe bij het maken van een keuze
voor een VO-school.

Pagina 5

Nieuwsbrief

Nieuws van de Vlinders

Bij de Vlinders hebben we het
de laatste weken gehad over
de Romeinen. Tijdens de
playbackshow hebben we ons
liedje gezongen over ridder
Martijn en ridder Koen.
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Carnaval op de Regenboog!
Een impressie
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De modeshow
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De optocht en de Prins
Bedankt oude
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