Nieuwsbrief Basisschool De Regenboog
Nieuws vanuit de directie en het team

Kalender

Wij genieten nog volop na van een geweldige feestweek!
Wat is het leuk geweest!

Week 42
15-21/9 Herfstvakantie

Week 43
De hele week hebben we kinderen activiteiten gehad die in
24/9
Excursie Sprinkhanen 10.00-11.00u
het teken stonden van 40 jaar Regenboog.
Week 44
Na de feestelijke opening op maandag met het hijsen van de
1/11
Thee & Tentoonstelling v.a. 17.30u
vlag door de jongste en oudste leerling en heerlijke zelfgebakken taarten (met dank aan de bakouders!), gingen de leer- Week 45
8/11
Eerste ronde oudergesprekken 1-8
lingen terug in de tijd. Hoe zag het onderwijs er toen uit?
Wat was toen hetzelfde en wat was anders? Leuk dat we hier- Week 46
voor bezoek hadden van een papa, opa, oma en 2 oud13/11 Eerste ronde oudergesprekken 1-8
15/11 Overblijfrestaurant Sprinkhanen
leerkrachten.
landelijke freinetdag
Op dinsdag waren er heel veel workshops om uit te kiezen. Er 16/11 Studiedag:
Alle kinderen vrij
zijn prentenboeken, stopmotion filmpjes en 3D-kaarten geWeek 48
maakt, er werden proefjes gedaan en sushi gerold, er is gedanst en van plastic prachtige kledingstukken gemaakt, je kon 27/11 Surpriseavond 19.00-21.00u
heuse voetbaltrucs leren en we hebben met z’n allen een
circusact gedaan! Dit laatste was een cadeau voor de
leerlingen namens alle ouders! Dank hiervoor!
Woensdag stond in het teken van ‘wie jarig is trakteert’.
Door middel van verschillende challenges is er geld opgehaald. Wat hadden de kinderen
originele ideeën hiervoor! De leerlingen hebben hiermee een cheque van maar liefst
€ 900,70 (bijna 300 euro meer dan dat we om 13u bekend maakten op het podium!) aan
kunnen bieden aan de Dierenambulance, een doel dat door henzelf gekozen is!
Donderdagochtend hebben we op het podium aan elkaar gepresenteerd hoe de week beleefd
was en wat we zoal gemaakt en gedaan hadden. Daarna zijn er in elke klas lekkere hapjes
gemaakt voor de feestelijke afsluiting om 12u met alle kinderen, ouders, vrijwilligers, mensen
uit de buurt en andere betrokkenen bij de school.

Wat was het een topweek! Zo’n feestweek laat weer zien hoe trots wij zijn op onze school! Een
week waarin onze freinettechnieken een belangrijke plek hadden; technieken die al 40 jaar
leven en technieken die meegaan met de tijd zoals o.a. de vloggers die dagelijks verslag deden
en de stop motion filmpjes hebben laten zien.
Op naar de volgende 40 jaar ;-)!
Basisschool De Regenboog
Veldsingel 4, 6581 TC Malden
(024)3581163
info@regenboogmalden.nl
www.regenboogmalden.nl

Dank aan alle ouders!
Zo’n feestweek kan alleen maar slagen met de hulp van anderen.
Dus wat was het fijn dat er zoveel ouders waren die ons geholpen hebben bij onze
feestweek!
En dat is gedaan op allerlei manieren: vooraf door mee te denken over de invulling
van de week, tijdens de week door te helpen met versieren, door te begeleiden bij de
verschillende activiteiten, op te ruimen, af te wassen, mee te denken, boodschappen
te doen, workshops te geven, te sponsoren, etc. etc.
Heel veel dank voor jullie betrokkenheid en enthousiasme!
En uiteraard sowieso dank aan alle ouders voor de geweldige workshop die de
kinderen hebben kunnen doen samen met circus Waaghals.

Thee & Tentoonstelling
Op donderdagavond 1 november is de eerste Thee & Tentoonstelling.
U bent van harte welkom om te komen kijken naar waar de leerlingen in de
afgelopen weken mee bezig zijn geweest.
Iedereen is welkom (ook familie, buren en vrienden) vanaf 17.30u.

Na de T&T volgt de uitgebreide informatie voor nieuwe ouders van 18.45-19.45u.
Fijn als u onze flyer (op te halen bij Judith) onder de aandacht wilt brengen bij
mensen in uw omgeving.
Ik sta ze graag te woord op deze avond.

Algemene Ouderavond
Op maandag 1 oktober hadden we de algemene ouderavond. De powerpointpresentatie
vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief. Hierbij een kort verslag van de avond.
 De aanwezige ouders zijn akkoord gegaan met de bestuurswissel van de
oudervereniging. Remco Eversen is de nieuwe voorzitter (vader van Mara (g2-3) en Iris
(g1-2)), Marina Hartel de penningmeester (moeder van Daan (g4-5), Lucas (g2-3)) en
Sandy Mulder (moeder van Daan (g6-7) en Noor (g2-3)). Fijn dat zij het stokje over
willen nemen en heel veel dank aan het oud bestuur!
 De ouderbijdrage blijft staan op €45 per leerling. Voorwaarde is wel dat het geld
besteed wordt aan de leerlingen, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de feestweek etc.
 Een deel van de reserves wordt besteed aan: bijdrage speeltoestel en een workshop
feestweek.
 De MR heeft verteld wie ze zijn en wat zij doen. De notulen van de vergaderingen staan
op de website. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om te komen
luisteren naar wat hier besproken wordt.
 De plannen van vorig jaar zijn geëvalueerd en we hebben als team verteld waar we in
2018-2019 mee verder gaan.
 De terugkoppeling van het inspectiebezoek, de audit en het
oudertevredenheidsonderzoek is kort besproken, met name wat we nu met alle
uitkomsten doen.
 Andere punten die besproken zijn:
o Er is voor de zomer een duurzaamheidsonderzoek gedaan door de gemeente. Zij
hebben gekeken naar wat nodig is om ons gebouw duurzamer te maken. Deze
uitkomsten worden gebruikt bij de plannen voor renovatie in en om de school.
o Er is door verschillende ouders de vraag gesteld of we de mogelijkheid voor een
continurooster willen onderzoeken. We hebben toegezegd dat we hier als school
mee aan de slag zullen gaan. Uiteraard wordt u als ouders betrokken bij dit
traject.
o Het is handiger als de ouderhulplijst al vooraf aan de klassenraden rond gemaild
is aan ouders.
o Wat doen we als school aan programmeren? We hebben binnen school o.a.
Beebots en bijvoorbeeld bij de kleuters Pixels. We hebben echter nog geen
leerlijn programmeren. Wellicht nemen we dit in de toekomst op in onze
plannen. Dit schooljaar richten we ons eerst op het werken met Gynzy.
o Er bleken nog adressenlijsten en nummers op naam via google te vinden te zijn.
Deze zijn inmiddels verwijderd.

Vakantierooster 2019-2020
In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar.

Overblijfrestaurant- oproep!
De afgelopen jaren is Edyta de Vries als ouder heel actief betrokken geweest bij ons
overblijfrestaurant. Edyta bereidt samen met Marijn de Haan (medewerker GGD
Gezonde school) het menu voor en zorgt voor alle boodschappen. Op de dag zelf zorgt
zij ervoor dat elk groepje de juiste ingrediënten heeft, dat iedereen weet wat te doen en
dat alles soepel verloopt.
Edyta heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Concreet betekent dit dat we
voor dit schooljaar nog iemand zoeken die ons wil helpen met het overblijfrestaurant
van de Vlinders op 14 januari en van de Vuurvliegen op 11 maart. Edyta blijft de
overige data verzorgen.
Het meest handig is het, als er één ouder is die de taak ‘overblijfrestaurant’ op zich wil
nemen en dus bij beiden aanwezig is, zowel op de dag zelf als in de voorbereiding.
Lukt dit niet, maar kunt u wel voor één van de groepen iets betekenen, dan hoor ik het
ook graag.
Uiteraard hopen we dat iemand het stokje mee over wil nemen!

Nieuws uit de groepen
Vlinders
Bij de Vlinders is er de afgelopen periode prachtig gebouwd met Kapla,
daarna hebben we alles gepresenteerd aan elkaar en gekeken hoe
gebouwen NOG hoger en beter kunnen.
We hebben ook afscheid genomen van Renée, die naar België verhuisde
helaas.
Er zijn ook nieuwe kleuters bij ons in de groep gekomen!
Welkom Boaz, Suzana, Annemijn, Milo, Lana, Stian en Ayla!
Doordat we het in de groep hadden over "plastic Soep", hing er die week een "S" aan onze
lettertak. De kinderen mogen dan elke dag voorwerpen meebrengen die beginnen met de letter
"S", die we erbij hangen.
Daarnaast hebben in het kader van datzelfde onderwerp aan een project gewerkt. We hebben
van oud plastic een prachtig kunstwerk gemaakt dat tentoongesteld gaat worden in
winkelcentrum Dukenburg van 12/10 tot 2/11.

Stem allemaal op de Regenboog!!
dan winnen we misschien de hoofdprijs
(een 3D printer!)

Libellen
Wat hebben wij de afgelopen week mooie dingen gedaan. Voor sommige kinderen
was het moeilijk om te vertellen wat het allerleukste is geweest, eigenlijk was alles
leuk.
Wat vooral naar voren kwam was dat het circus en de challenge favoriet waren.
Moeilijke kunsten zoals lopen op het koord en de grote bal.
Donderdagochtend hebben wij de vader van Tanne mogen interviewen over zijn
schooltijd in Afrika. De kinderen hadden heel veel vragen, de straf die je als kind
soms kreeg, de klimbomen en de tractor op het schoolplein van zand waren wel de
items die veel indruk hebben gemaakt. We hebben ook nog een stukje van een
Afrikaans liedjes geleerd.
Ook was er een vraag of ze schoolfruit hadden, nee dit kende ze niet. Maar als je in de
pauze in de bomen klimt en het fruit plukt dan heb je toch ook schoolfruit?
Inderdaad, een mooie conclusie.
Na een hele mooie, drukke en gezellige week kunnen wij nu genieten van de
vakantie.
Allemaal een fijne vakantie en tot over een week.

]

Krekels
Feestweek 40 jaar
Het kinderpodium was erg leuk.
Je kon dingen laten zien aan de school.
Wij hebben ons circuslied laten horen en 3D kaarten,
een dansje en een koffer en challenges laten zien
zoals: handstand, ballen stuiten en springen.
Na het kinderpodium hebben we lekker pauze
gehouden en buiten gespeeld.
Ook hebben we wraps gemaakt voor de receptie.
Na het koken zijn we aan een mooie kleurplaat
begonnen.
Bij de receptie hebben we gegeten van alle lekkere
hapjes en we mochten fijn even buiten spelen.
Op het eind van de ochtend hebben we gekozen voor:
massage, kleurplaat af maken of heerlijk lezen.
We kunnen terugkijken op een leuke feestweek.
De Krekels

Vuurvliegen
Herinneringen tijdens de feestweek
Tijdens de feestweek kwam Helma Hoekstra bij ons in de groep op bezoek. Helma heeft 25 jaar
als juf op de Regenboog gewerkt, zij heeft de start van de Regenboog meegemaakt. Een uur lang
heeft Helma verteld over haar herinneringen aan de Regenboog.
Zo vertelde ze over de beginjaren van de Regenboog. Dat de school door ouders was opgericht
en dat er werd lesgegeven in een bouwkeet, een soort container op wielen. De bouwkeet had
raampjes waardoor je naar buiten kon kijken, dat was voor die tijd best bijzonder. Er paste
maar tien kinderen in en als je naar de w.c. moest dan moesten de tafels verschoven worden. In
de winter was het er best koud. Op andere scholen moesten de kinderen met de armen over
elkaar in de klas zitten, dat hoefde hier niet. Kinderen mochten hier zelf ontdekken en
onderzoeken, timmeren, knutselen, toneel spelen, dansen en tekenen.
Het leukste wat Helma overkomen is op de Regenboog was dat de hoogste groep een feestje
wilde vieren. Iedereen had ideeën. Iemand zei toen dat de buren er misschien wel last van
zouden hebben, waarop weer iemand anders op het idee kwam om bloemen te plukken of iets
lekkers te geven.
Ook onze eigen herinneringen hebben we opgeschreven:

Sprinkhanen
Interview met juf Anneke
Juf Anneke kwam bij ons in de klas zodat wij vragen
konden stellen over de geschiedenis van onze school.
Hier zijn de vragen en de antwoorden van het interview .
1.Hoeveel juffen waren er toen je wegging? Toen ik hier
wegging werkten hier nog 5 of 6 juffen.
2.Hoe heetten de mensen die deze school hebben
opgericht? De school is opgericht door ouders. Die ouders zijn gaan zoeken welke vorm
van onderwijs hun het beste leek. Zo kwamen ze bij Freinet uit.
3.Hoe zag het eerste weekprogramma er uit toen u op school kwam? Het hele
weekprogramma weet Anneke niet meer precies. Wat haar het meest opviel was dat er
wel drie keer per week verhalen schrift gedaan werd. Zij vond dat, zeker voor kleuters,
te vaak. Na een poosje ging het naar twee keer per week en toen naar 1 keer per week,
zoals het nu ook nog is.
4.Waarom bent u hier komen werken Antwoord: Toen Anneke in Malden kwam wonen
schreef ze brieven naar scholen in de buurt. Ze is hier begonnen met invallen. Ze moest
wel even wennen aan de manier van werken maar vond het wel een leuke school. Later
kon ze hier een aanstelling krijgen.
5.heeft u weleens op een andere school gewerkt?
Antwoord: Voordat Anneke naar Malden kwam
werkte ze in Rotterdam, bij een school voor dove of
slechthorende kinderen.
6.Hoelang heeft u hier gewerkt? Antwoord: Ik heb
hier ongeveer van 1985 tot 2008 gewerkt.
7.Heeft u met veel verschillende juffen of meesters
gewerkt? Antwoord: Anneke heeft heel veel
collega’s zien komen en gaan. Over het algemeen
kon ze goed met haar collega’s samenwerken.

8.In welke klassen heeft u gewerkt Antwoord: Anneke heeft vooral in groep 2 gewerkt
en ook wel eens in groep 3. Anneke laat ook de handpop zien die ze vaak gebruikte, het
is een schildpad. De schildpad was altijd heel verlegen en kwam langzaam uit zijn schild.
Dit was heel herkenbaar voor verlegen kinderen en hielp die kinderen om ook iets te
vertellen.
9. Hoe zag het schoolplein er vroeger uit? Antwoord hetzelfde als nu maar wat wel wat
saaier.
10.Hoe heetten de klassen toen u hier kwam werken? De klassen ze hadden als naam de
kleur van de klas, Haar klas was de kleur blauw.
11. Wat vond u het leukste vak? Wereld oriëntatie vond Anneke heel leuk maar het
allerleukst vond Anneke om bij de kleuters verhalen te vertellen en met kinderen te
fantaseren.

Foto’s:
Een paar van onze reacties op de feestweek
uit de gouden pot

Nieuws van externen
Max Planck instituut
Uitnodiging om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de
ontwikkeling van communicatievaardigheden van jonge kinderen. In dagelijkse
gesprekken gebruiken mensen vaak handgebaren tijdens het praten. Onderzoek heeft
aangetoond dat deze gebaren een belangrijk element vormen in onze dagelijkse
communicatie. Volwassenen kunnen de informatie die ze in een gesprek horen,
gemakkelijk combineren met de visuele informatie die de handen overbrengen. Over de
vraag of kinderen de gebaren die gepaard gaan met spraak makkelijk kunnen begrijpen,
is echter weinig bekend. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe dit proces bij kinderen
verloopt.
Het gaat om 6 en 7 jarigen, dus leerlingen in de groepen 2 t/m 4.
In de bijlage vindt u de volledige brief en alle informatie.

