Regenboog nieuws
Kalender jan/febr 2019

Vanuit de directie en het team
Volgende week staat er een studiedag gepland met het
team. We hebben deze dag een 4-tal punten op de agenda
staan vanuit ons jaarplan.
Kees Valk van Kentalis praat ons bij over de laatste
inzichten op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen
bij kinderen. Hoe herkennen we deze in de klas en wat
kunnen wij als leerkrachten doen.
Ilse Toebast bespreekt met ons hoe we de
groepsdynamiek in de klas kunnen versterken. Welke
aanpak werkt en welke activiteiten passen daarbij.

Week 5
29/1
Studiedag: alle kinderen VRIJ
Week 6
4/2
20u Extra klassenraad Vuurvliegen
Week 7
11/2
v.a. 15.15u Adviesgesprekken
groep 8
11/2
20u Informatieavond Andere
schooltijden

Jarigen 21 t/m 28 januari
21 januari: Sjuul van Amstel (5 jaar)
Krijn Otten (5 jaar)
Juf Marieke (40 jaar)

Verder evalueren we deze dag ons jaarplan. Hoe ver zijn
we met onze plannen en hoe geven we hier een vervolg aan in de 2e helft van het schooljaar.
En tenslotte gaan we met elkaar praktisch aan de slag met Gynzy. Hoe loopt dit in elke groep en
welke vragen hebben we hier nog bij.
We rekenen op een productieve dag!

Andere schooltijden
Afgelopen maandag is met de MR het proces en tijdpad besproken ten aanzien van
andere schooltijden. Eind volgende week ontvangt u van ons een brief met hierin alle
informatie over mogelijke opties voor andere schooltijden en hoe wij als school samen
met ouders tot een keuze willen komen. Tijdens een informatieavond op 11 februari is
er de gelegenheid voor uitwisseling en ruimte voor vragen.
Noteert u deze avond in uw agenda?

Binnenschilderwerk
John is gestart met het binnenschilderwerk! In de komende weken/maanden zullen alle
ruimtes geschilderd worden in lichte tinten gecombineerd met vrolijke kleuren. Het
wordt heel mooi!

Bezetting TSO
Op maandag en dinsdag is er weer een volledige bezetting! Dit geldt ook
op korte termijn voor de donderdag. Op vrijdag is het overblijfgroepje
klein; KION vangt de kinderen op in de groep en wij zijn als school
achterwacht.
Ook is er vanaf deze week weer een wekelijkse binnenactiviteit.

Sjefs Tuintips
We zijn hartstikke trots op Sjef!
Sjef werkt, tijdens het seizoen, 2x in de week met de
leerlingen in onze moestuin. Hij leert ze met alle
geduld hoe te zaaien, te verzorgen en te oogsten. De
kinderen helpen altijd heel enthousiast mee.
Nu staat Sjef de komende maanden steeds met zijn
tuintips in het blad Landleven. Dus mocht u zelf ook
een liefhebber zijn van tuinieren, lees dan zijn tips
en kijk eens op zijn website:
www.sjeftuintips.wordpress.com.

Vanuit de groepen
Krekels
Wij hebben afgelopen woensdag bij techniek leren snijden met een stanleymes.
Het was best nog moeilijk.
De ontwerpen waren huisjes. Achter de ramen en deuren plakten we doorschijnend
papier, zodat er mooi licht kan doorvallen als je het voor het raam zet.

We hebben vrijdag toestellengym in groepjes gedaan met de groepen ¾ en 5.
We moesten klimmen en diepspringen, koprollen, handstand maken en balanceren. Er
is goed samengewerkt en het is leuk om van elkaar te leren.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Technovium: Donderdagochtend fietsen Dolly (Celeste) en Jochem (Rosalie) mee naar
het Technovium, voor de terugweg heeft alleen Jochem zich aangemeld. Voor de
veiligheid vinden we het prettig als er twee ouders mee fietsen.
Is er toch nog iemand die om half twaalf met ons mee terug kan fietsen?
Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de Vuurvliegen en Sprinkhanen genoten van
een sportieve middag, een proefles fitness, boksen en spinning. Veel rode wangen en
een groot enthousiasme!

Open dag VO-scholen Nijmegen: Op zaterdag 16 februari houden de middelbare
scholen in de regio Nijmegen open dag. Deze is van 10.00 – 15.00 uur. Ook voor de
kinderen die nu in groep 7 zitten is het zinvol om zich op deze dag ook alvast te
oriënteren op het aanbod van de verschillende middelbare scholen. Op
https://schoolkeuzehulp.nl/ vindt u aanvullende informatie.
Herinnering uitnodiging extra klassenraad Vuurvliegen: De extra klassenraad met
Ilse Toebast staat gepland op maandagavond 4 februari . U bent welkom vanaf 20u en
we denken ongeveer een uur nodig te hebben.

Informatie vanuit externen
Kidsclub Overasselt
In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseren wij
(KidsClub Overasselt) op woensdagmiddag 30 januari een
voorleesmiddag met onder andere de Heumense dorpsdichter
Marjolein Pieks en Wim, de mysterieuze man met de
voorleeshoed.
Alle leerlingen van de Regenboog zijn welkom in Overasselt!
Meer informatie vind je
hier: https://www.facebook.com/events/2375362249353149/

Training Rots & Water
Ben jij erbij?
We starten woensdag 23 januari 2019
Het kan nog!
Je bent nog op tijd! 😊
Spelenderwijs in je kracht komen staan!
Vanuit een veilige setting en in verbinding met elkaar groeien kinderen van binnenuit en leren ze
zichzelf beter kennen. Daar ga jij als ouder, samen met mij (!), de kinderen bij helpen! Weerbaarder
worden, grenzen stellen en aanvoelen, stop durven zeggen, vertellen wat je wilt….dat oefenen we
bij Rots & Water!
In spelvormen en leuke oefeningen, groei je samen!
Wanneer je je lekker in je vel voelt, ben je overal thuis!
Rots & Water JUNIOR gaat van start!
Voor kinderen uit groep 3 en 4, IEDERE les, samen met jou als ouder!
Deze training is in de pilot een PARELTJE gebleken.
Magisch wat er gebeurt wanneer je als ouder samen met je kind deze training volgt.

Rots & Water JUNOR
Wie: ALLE kinderen uit groep 3 & 4
(SAMEN met jou als ouder)
Wanneer: Start 23 januari 2019
Dag: woensdag
Tijd: 16.30 – 17.30 uur
Hoe vaak: 8 lessen
Kosten: €197,Locatie: Speelzaal van Basisschool de Tovercirkel
Mocht deze groep vol zitten, start ik nog een groep op dezelfde data op de volgende tijd:
15.15 – 16.15 uur.
Hopelijk tot ziens!
Wanneer je twijfelt of het past, bel of mail mij gerust even.
Dan kun je altijd nog beslissen dat het niet bij jou of je kind past.
Je kunt mij vinden en benaderen op deze manieren:
www.praktijkdegeluksboom.nl / anke@praktijkdegeluksboom.nl / 06 11 461 410
Voel je welkom!
Stralende groeten,
Anke Jansen-Engelaar

