Regenboog nieuws

Kalender jan/febr 2019
Week 6
4/2
20u Extra klassenraad Vuurvliegen

Vanuit de directie en het team
Morgen hebben we zoals aangekondigd onze studiedag.
Daarnaast zijn alle teamleden druk bezig met het schrijven
van de rapporten. Deze gaan half februari mee naar huis
met de kinderen.
In die periode zullen er ook weer een aantal nieuwe
stagiaires starten in de groepen. Zij stellen zich tegen die
tijd aan u voor.

Week 7
11/2
v.a. 15.15u Adviesgesprekken
groep 8
11/2
20u Informatieavond Andere
schooltijden
14/2
Rapporten mee naar huis gr 1-3
15/2
Rapporten mee naar huis gr 4-8
Week 8
21/2
Oudergesprekken
Week 9
26/2
Oudergesprekken

Jarigen 28 jan t/m 4 febr
29 januari: Shayden (11 jaar)
30 januari: Gijs (6 jaar)
31 januari: Audrey (10 jaar)
1 februari: Noor v B (6 jaar)
4 februari: Fleur (9 jaar)

Broertjes/Zusjes
Heel voorzichtig starten wij al met de voorbereidingen richting 2019/2020.
Om de formatieruimte voor dit nieuwe schooljaar goed in beeld te krijgen is het voor
ons handig om al te weten welke broertjes of zusjes er zullen starten in het nieuwe
schooljaar.
Dus wordt uw kind vier jaar tussen juni 2019 en juni 2020, wilt u hem of haar dan alvast
bij ons aanmelden?

Dank u wel!

Vanuit de groepen
Vlinders
Wat een feest bij de Vlinders!
Vorige week maandag waren juf Marieke, Sjuul en Krijn samen jarig!
We vierden een ijs feest omdat het die nacht zomaar 12 graden gevroren had!
We leerden samen over bevriezen en smelten, over sneeuw en ijs en we hebben
zelf ijshandjes gemaakt van wat eerst nog water was!
Het ontdooien van de ijshand duurde binnen op de verwarming wel 50 minuten
(i.p.v. de verwachtte 10)!!
We hebben op het digibord gezien hoe Eskimo’s een Iglo bouwen en dat je
sneeuwpoppen niet binnen kunt bewaren, helaas!
Wij genieten dus volop van de echte winter!

Krekels
Wat hebben wij genoten van de sneeuw deze week.
Op woensdag onder techniek tijd hebben we heerlijk sleetje gereden, sporen
gemaakt, ijsberen van sneeuw gevormd….kortom heerlijk gespeeld in de sneeuw.
Op de gang en in de klas hangen mooie tekeningen met het thema ijs-,sneeuwpret.

Vuurvliegen
Binnenkort krijgen de kinderen hun rapport. Willen jullie de rapportklappers
weer mee naar school brengen, dan kan hier het nieuwe rapport aan toegevoegd
worden.
Afgelopen donderdag zou groep 7 naar Technovium gaan. Dit kon helaas niet
doorgaan, maar gelukkig konden ze meedoen met de techniekochtend van groep
6 over het thema bruggen en constructies. Vooraf is er informatie gezocht over
constructies van bruggen waarna er in tweetallen een eigen brugconstructie
gebouwd werd. Het was fantastisch om te zien hoe er werd samengewerkt. Aan
het eind van de ochtend hebben we met trots alle bruggen aan elkaar
gepresenteerd.
We zijn met expressie landschappen met gelaagdheid aan het schilderen. Nog niet
iedereen is klaar, maar de eerste schilderingen zijn al prachtig om te zien.

Informatie vanuit externen
Hulp bij opvoeden en opgroeien.
U hebt een gezin en zorgt voor uw kind of kinderen. Dat doet u samen met uw partner, of
alleen. Heeft u vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind? Of zoekt u hulp of
ondersteuning voor uw kind? De consulenten jeugd, school en opvoeding van de gemeente
Heumen staan voor u klaar. Voorheen kon u daarvoor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
terecht (CJG).
Voor ouders, opvoeders en jongeren
De consulenten jeugd, school en opvoeding zijn er voor (aanstaande) ouders en opvoeders
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De consulenten denken met u mee en
ondersteunen u bij het oplossen van uw vragen, maar kunnen u ook in contact brengen met
instanties en personen die u verder kunnen helpen.
Rechtstreeks en via de basisschool bereikbaar
De consulenten zijn verbonden aan de basisscholen maar eventueel ook rechtstreeks
bereikbaar als uw kind niet meer op de basisschool zit. Jongeren die zelf vragen hebben of
behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen ook bij de consulenten terecht. De
consulenten komen graag bij u of jou thuis, maar de afspraak mag ook op het gemeentehuis
plaatsvinden.
Contact met de consulent jeugd, school en opvoeding
Zit uw kind op één van de basisscholen in de gemeente Heumen? De directeur of intern
begeleider kan u vertellen wie de consulent is van uw school.
Zit uw kind niet meer op de basisschool? Of wilt u liever rechtstreeks contact leggen met een
consulent jeugd, school en opvoeding? Dat kan ook. U vindt de contactgegevens van onze
consulenten hieronder.
John Beenhakker (Jbeenhakker@heumen.nl)
Linda van Herpen (Lvherpen@heumen.nl)

