Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team

Kalender febr 2019

Vandaag hebben alle jongste leerlingen binnen een
gezin een brief meegekregen met informatie rondom
andere schooltijden.
Een uitzondering hierop is de leerlingen van groep 8
aangezien zij niet meer te maken krijgen met een
eventueel nieuw rooster.

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

U leest in de brief welke opties we als school hebben
voor volgend schooljaar. Helaas staat er toch een fout
in… Bij het continurooster staat dat we op de
donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.30 onderwijs
hebben. Dit moet van 12.30 tot 14.30u zijn.
Op 11 februari bent u vanaf 20u welkom voor een
nadere toelichting en is er ruimte voor vragen,
opmerkingen en uitwisseling.

Week 8
21/2
Oudergesprekken
Week 9
26/2
Oudergesprekken
28/2
Carnavalsmiddag voor 1 t/m 3
1/3
Carnaval voor 3 t/m 8
Continurooster tot 14u

Jarigen 4 febr t/m 11 febr
4 februari: Fleur (9 jaar)
6 februari: Femme (10 jaar)

Op maandag 18 februari krijgen de leerlingen wederom een brief mee naar huis toe.
Hierin vindt u een antwoordstrook waarmee u uw voorkeur kunt aangeven.
We rekenen op een hoge respons!
Half maart nemen we samen met de MR een definitief besluit.

Rapportgesprekken
Op 21 en 26 februari staan de oudergesprekken gepland. In de bijlagen vindt u een
overzicht waarbij we rekening hebben gehouden met eventuele broertjes en zusjes.
Mocht de tijd/dag niet uitkomen, wilt u dan zelf onderling ruilen en dit doorgeven aan
de leerkracht?

Vanuit de groepen
Libellen
Wij zijn als Libellen ontzettend dankbaar voor alle
(ouder)hulp in onze klas. Op woensdag komen er super veel
ouders helpen om met ons te koken, te timmeren en met
technische vraagstukken aan de slag te gaan.
Afgelopen woensdag kwam bijvoorbeeld de vader van Anna
en hij heeft samen met een aantal kinderen een toren
gebouwd. We gingen eerst onderzoeken op welke manier we
het stevigst een toren van Kapla konden bouwen en tot slot
gingen we een hele hoge en moeilijke toren nabouwen.

Op donderdag kwam tuinman Sjef weer de klas in om met de
geplante witlof aan de slag te gaan. We zijn er achter
gekomen dat je drie keer een witlof uit dezelfde plant kan
halen. Als je de witlof van de plant snijdt, komt er na 6 weken
weer een nieuwe tevoorschijn. Het moet dan die 6 weken wel
helemaal donker zijn voor de witlofplant.

Krekels
Vanaf donderdag 7 februari komt Denise van den Brink in groep 4/5 haar LIO-stage volgen in
onze groep. Ze begint haar stage op donderdag en vrijdag en later in het jaar komt er nog een
dagdeel bij. We zijn erg blij dat ze voor onze school en groep heeft gekozen. Zij stelt zich een
volgende keer voor in deze nieuwsbrief.
Onze klas is druk met de bollen en knollen in de weer.
We gaan ze poten en woensdag gaan we de bollen en knollen van binnen bekijken. Ook gaan we
proberen op al onze vragen antwoord te krijgen. We hebben afgelopen vrijdag rondom dit
thema geknutseld.
Bij SEO hebben we extra aandacht gehad voor de sfeer in de klas. Er waren de laatste tijd
regelmatig voorvalletjes op het schoolplein en in de klas. We hebben samen de afspraken nog
eens besproken en gezocht naar oplossingen om de sfeer te verbeteren. Eén van de dingen die
we doen is ‘s ochtends met een smiley aangeven hoe we de klas binnen komen. Verder worden
er ook regelmatig gezamenlijke activiteiten ingezet (dit noemen we teambouwers).
Kortom ........we werken samen aan een positieve sfeer waarin we heerlijk kunnen werken,
spelen en leren.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Sneeuwpret op het veld in plaats van gym!

Gedichtenwedstrijd
Deze week is de eerste Poëzieweek Heumen. Het thema is vrijheid. Ook onze
school was uitgenodigd om mee te doen met een poëziewedstrijd.
De kinderen van de Sprinkhanen hebben allemaal een gedicht gemaakt, bij de
Vuurvliegen deden de kinderen die het leuk vonden mee.
Aan de juffen de moeilijke (bijna onmogelijke) taak de 6 beste gedichten uit te
zoeken.
De kinderen van de Vuurvliegen hebben hun gedicht geïllustreerd met een mooie
tekening, bij leerjaar 8 is er gekozen voor een linoleum druk.

Morgen horen wij welke twee van onze leerlingen genomineerd zijn voor de prijs.
Ook zullen deze gedichten te zien zijn in de vitrine van de Readshop in Malden.

Informatie vanuit externen
Geen nieuws.

