Nieuwsbrief Basisschool De Regenboog
Nieuws vanuit de directie

Kalender

De nieuwsbrief in een nieuw jasje!
Geheel in stijl van onze flyers en posters. Met dank aan Ivo
van Sluijs (vader van Jasmijn) die hiervoor gezorgd heeft.
we zijn erg blij met deze nieuwe vormgeving!

Week 17
24/4
Spreekuur GGD
25/4
Gympodium
27/4
Koningsdag

De zon schijnt en met de zomer in aantocht zijn wij als
team ook druk bezig met de plannen voor 2018-2019.
We puzzelen met de formatie en bezetting van de groepen.
Tegelijkertijd evalueren we de plannen van het afgelopen
jaar en bespreken we wat we belangrijk vinden voor ons
onderwijs in het nieuwe jaar. Tijdens de studiedag op
16 mei maken we dit met elkaar concreet.
Ook de schoolreisjes komen eraan en het kamp. Kortom,
weken vol met leuke activiteiten en tegelijkertijd nog een
belangrijk deel van het jaar om de leerlingen goed voor te
bereiden op een nieuw leerjaar.
Een mooie balans tussen inspanning en ontspanning dus!

8.45-10.00u
9.00-10.00u
Iedereen is vrij

Week 18+19
30/4 10/5
Meivakantie
Week 19
16/5
Studiedag team

Leerlingen vrij

Week 20
21/5
2e Pinksterdag
22/5
Schoolfotograaf
22/5
Spreekuur GGD 8.45-10.00u
25/5
Clinic Inline Skating groepen 3-8
25/5
Heemtuin groep 5-6 (middag)
Week 21
29/5
Heemtuin groep 3-4
30/5Kamp groep 7-8
1/6
30/5
Geplande stakingsdag Gelderland
31/5
Meet the Professor groep 5-6
1/6
Schoolreis groep 3-4 en 5-6

Gympodium
Op woensdag 25 april is er gympodium. Leerlingen vanuit alle groepen laten zien waar zij aan
gewerkt hebben tijdens de gymlessen. Leuk als u ook komt kijken!
U ben van harte welkom in de Veldschuur van 9.00-10.00u.

Schoolfotograaf
Op 22 mei komt fotograaf Verreijt om foto’s te maken op school. Vanaf 8.30u zijn er twee
fotografen aanwezig die zowel alle leerlingen als alle groepen op de foto zetten.
Tussen 15.15 en 15.30u is er nog ruimte om een foto te laten maken met broertjes en/of zusjes
die (nog) niet bij ons op school zitten.
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Formatie 2018-2019
Op dit moment zijn we druk bezig met het invullen van de formatie. In samenspraak met de MR
zal er een besluit genomen worden. Hierop volgt de bezetting van de groepen. Mochten er grote
wijzigingen zijn, dan houden we u als ouder(s) uiteraard op de hoogte.
Ook heeft u misschien wel gelezen dat er extra gelden beschikbaar zijn gekomen. Deze gelden
zijn bedoeld om de werkdruk te verlagen. We zijn als team aan het bekijken hoe we deze als
school het beste in kunnen zetten zodat het ons onderwijs versterkt.

Avond vierdaagse Malden
In de week van 12 t/m 15 juni wordt de jeugd avondvierdaagse georganiseerd in Malden. Elke
dag wordt om 18u gestart vanaf de rij- en ponyclub op de Liersweg. Er zijn afstanden van 5 en
10 km.
De oudervereniging pakt het initiatief op om gezamelijk te lopen als school.
Meer informatie hierover vindt u binnenkort in de hal.

EU-Schoolfruit
Het EU-fruit stopt!
In de afgelopen 20 weken hebben wij wekelijks fruit ontvangen op school via de
schoolleverancier. Hierdoor konden we 3x per week fruit aanbieden aan de kinderen en
maakten zij kennis met de voor sommigen wat onbekendere fruitsoorten zoals pomelo’s,
bloedsinaasappels en grapefruits. Daarnaast waren er altijd volop appels en peren!
We vonden het een goede manier om ons gezondeschoolbeleid uit te dragen
Het EU-fruit was voor een periode van 20 weken en stopt nu.
Denkt u er dus vanaf komende week weer aan om zelf fruit mee te geven?

Binnen is Beginnen
We vinden het heel fijn dat bijna alle leerlingen elke dag op tijd in de klas zijn! Dat maakt dat
we om 8.25u de deuren dicht kunnen doen en om 8.30u met de lessen kunnen starten. Fijn dat
u hier als ouders voor zorgt.
t!
Nu is het echter zo dat sommige leerlingen al wel heel vroeg de school binnen komen. Een goed
teken dat ze zin hebben om te starten! Leerkrachten hebben echter de tijd tot 815u ook hard
nodig om alles voor te bereiden voor de dag. Wilt u hier de komende weken weer eens extra op
letten? Dank daarvoor!

Nieuws uit de groepen
Vlinders
Een fotoverslag van onze activiteiten

Een bezoek aan space expo

Bruggen bouwen bij techniek

Libellen
De Libellen hebben een gezellig drukke en leerzame periode achter de rug.
Het thema ‘vogels in de winter’ liep over in het thema ‘vogels’ en we zijn aan
de slag gegaan met het thema ‘de oertijd’. Tussendoor zijn we inmiddels ook
nog veel te weten gekomen over verschillende soorten stenen en over de
geschiedenis van het Kasteel Heumen. We zijn op onderzoek gegaan, hebben
veel informatie ingewonnen en hebben geëxperimenteerd.
Bij de technieklessen hebben we ontdekt hoe vogels kunnen vliegen en op welke manier mensen in de oertijd vuur
konden maken. We zijn naar de plek van Kasteel Heumen geweest, waar we de fundamenten van het kasteel
bekeken en opgemeten hebben. De moeder van Tom is komen vertellen over edelstenen. Daarnaast is er veel
gekookt in de groep. Zo waren we als groep aan de beurt om het overblijfrestaurant te verzorgen en zijn er samen
met een aantal kinderen overheerlijke groentetaarten en aardappelkoekjes gebakken.
Zonder hulp van ouders zouden wij ons onderwijs nooit zo ‘levend’ kunnen krijgen. Dank aan alle ouders voor hun
bijdrage, de Libellen hebben er erg genoten!
Voor deze en volgende week staat er
ook nog heel wat op het programma.
Deze week hebben we nog een
bezoek gebracht aan de
zuivelboerderij De Diervoort.
Woensdag 25 april staat in het teken
van het gympodium.
Donderdagmiddag 26 april vieren Ivo
en Christel hun verjaardag met de
klas en sluiten we Ivo’s stageperiode
in de Libellen feestelijk af.
Koken voor het overblijf restaurant

Picknicken en levend rekenen bij Kasteel Heumen
Het meten van de omtrek, de ophaalbrug en de slotgracht.
Nieuwsgierig naar wat we allemaal te weten zijn gekomen over Kasteel Heumen? De tijdlijn en de
resultaten van ons rekenonderzoek hangt in de hal.

Vuurvliegen
Kindergemeenteraad gemeente Heumen
Op 28 maart j.l. hebben de Vuurvliegen met twee politieke partijen deelgenomen aan de
kindergemeenteraad. De plannen waren helder gemaakt en goed door de partijen
gepresenteerd. Omdat meerdere partijen iets met speeltuinen wilden gaan doen, zijn onze twee
partijen een ‘bondje’ aangegaan met GroenRechts. Samen willen ze meer speelplekken met
voorzieningen als crossbos, kabelbaan, voetbalveld
en een wensboom.
Het zonnetje van de week
Iedere week hangt bij binnenkomst in de klas een
zonnetje van de week. De kinderen schrijven de
kwaliteiten van het zonnetje op. Op vrijdag mag het
zonnetje een bijzonder item meenemen wat
betrekking heeft op hem of haar. De kinderen kijken
er iedere week naar uit wie het zonnetje van de
week gaat worden.
Skaten en bezoek Heemtuin
Op 25 mei hebben de vuurvliegen een bijzondere dag. ’s Morgens gaan ze op het kerkplein
skaten en ’s middags wordt er een bezoek gebracht aan de vlindertuin bij de Heemtuin.
Slakkenhotel
Sinds maandag 16 april zijn de vuurvliegen druk bezig
geweest met het maken van een heus slakkenhotel. De
slakken worden vertroeteld met een bedje van gras,
bloemen en planten.

Sprinkhanen
ARN
De afgelopen weken zijn de Sprinkhanen veel op pad
geweest. We zijn met de bus naar de ARN
(afvalverwerking) in Nijmegen geweest. We hebben
daar een rondleiding gehad, de meeste tijd mochten we
niet uit de bus. Hoogtepunt was een ontmoeting met de
valkenier. Om de meeuwen weg te jagen bij het afval
werken ze met roofvogels. Er was een prachtige buizerd
en we hebben allemaal de uil even op ons hoofd gehad!

Openluchtmuseum
Door Fyonna Zara en Lieve
Het was heel interessant omdat je veel over
geschiedenis leerde op een hele leuke manier. Er
waren ook veel activiteiten. We moesten veel dingen
zelf doen, bijvoorbeeld zelf een jeugdjournaal maken met een groepje over de verschillende
onderwerpen van de canon Nederlandse geschiedenins. We kregen een iPad mee en moesten
antwoorden zoeken op vragen die werden gesteld. We hebben nog een filmpje gekeken op een
grote tv.
Cito groep 8 (van Shaydeline en Annabel)
Van dinsdag 17 april tot donderdag 19 april had groep 8 de eind cito.
Er waren opdrachten van rekenen, taal en wereld oriëntatie (W.O)
De groep 8 leerlingen vonden de toets best makkelijk
Fyonna Zara: “Eerst was het wel moeilijk maar daarna werd het makkelijk , ik vond rekenen het leukst om te
doen.”
Annabel: “Het begrijpend lezen was heel makkelijk.”
Shaydeline: “Ik vond alles wel heel makkelijk, het had moeilijker gekund!”
Jop: “W .O. was soms kapot moeilijk.”
Nic: “Ik vond het rekenen best makkelijk.”
Paulina: “Ik had ondersteuning van de computer gehad, de persoon die voorlas was heel sloom.”
Juf Jacky heeft het volste vertrouwen in de uitslag.

Nieuws van buiten
Dak Run

De Zwitserloot Dak Run wordt dit jaar op 3 juni gelopen. De inschrijving is geopend en
binnenkort zijn de flyers op school te vinden.

