Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We hebben vanmiddag een goede studiedag gehad!
Er zijn verschillende inhoudelijke onderwerpen
besproken zoals de klassenvergadering en ons
begrijpend luister- en leesonderwijs.
We zijn samen ook gekomen tot een mooi voorstel
voor de organisatie van de groepen en de bezetting
hiervan.
Woensdag 22 mei wordt dit besproken in de MR.
Daarna volgt de communicatie naar alle ouders; dit
tijdpad wordt afgestemd met de MR.
Tenslotte hebben we ook gekeken naar de praktische
en inhoudelijke gevolgen van het continurooster.
Kortom, er zijn al flink wat voorbereidingen getroffen
voor het nieuwe schooljaar.
Op 12 juni hebben we nog een studiedag om hier
vervolg aan te geven.

Kalender mei/juni 2019
Week 20
14/5
Schoolfotograaf
15-17/5 Kamp groep 6-7-8
Week 21
20/5
Vergadering oudervereniging
22/5
Vergadering MR
Week 22
30-31/5 Hemelvaart, alle lln VRIJ
Week 23
5/6
Schoolreis groep 1-3
6/6
Schoolreis groep 4-5
Overblijfrestaurant Libellen

Jarigen 13 t/m 20 mei
15 mei: Florijan (11 jaar) en Melle (7 jaar)
19 mei: A-Jay (12 jaar)

(Geplande) vervanging

14/5: Willem -> Ivo (werkdrukregeling)
16/5: Femke van Leeuwen -> Esther (kamp
6-7-8)
16/5: Ivo -> Carla (extra IB-dag)

Eindtoets

We hebben vorige week de resultaten van de eindtoets binnen gekregen.
Alle leerlingen hebben hard gewerkt en Jacky was dan ook erg trots op haar groep (en
wij ook)!
We hebben een score ruim boven het landelijk gemiddelde behaald, tegen de
bovengrens aan (538.4). Hier zijn we erg tevreden mee!

Gevonden voorwerpen

De kist is weer vol… Loopt u nog eens binnen om te kijken of er iets van uw kind bij zit?
Daarnaast hebben we nog diverse borden en schalen die zijn blijven staan na het
Paasontbijt. Deze staan op het witte kastje bij de Vlinders.

Freinetvisitatie

Afgelopen donderdag kregen we bezoek van twee visiteurs vanuit de andere
freinetscholen. Zij kwamen kijken naar onze klassenvergadering. Er werd gekeken in
hoeverre onze afgesproken werkwijze zichtbaar was in de groepen en hoe wij een
klassenvergadering houden met de leerlingen.
Hun conclusie was dat er duidelijk één lijn is binnen de school. Zij hebben ons ook tips
meegegeven, bijvoorbeeld over hoe je als leerkracht nóg meer de rol van voorzitter bij
de leerlingen kunt laten en dat je hier al heel jong mee zou kunnen starten. Wij nemen
hun suggesties mee!

Tussenschoolse Opvang

Ook op donderdag zal, naast de reguliere besetting door KION, een stagiaire meedraaien
tijdens de TSO. We hebben nu vanuit school de volgende bezetting:
 Maandag: Eva vangt op bij de Vlinders.
 Dinsdag: Caitlin vangt op bij de Libellen.
 Donderdag: Denise vangt op bij de Krekels
De stagiaires staan alle drie in de groep waar zij nu stage lopen of eerder gelopen
hebben, vertrouwde gezichten dus voor de leerlingen.

Vanuit de groepen
Vlinders
We hebben een pyjama dag gehad bij de vlinders! Daar paste
een stevig ontbijt bij, dus hebben we ook pannenkoeken
gebakken! Om de kookpresentatie extra mooi te maken, is er
een heus verslag geschreven/ gestempeld!!

Libellen

Samen met de Vlinders gaan we de komende weken aan de slag met het project water.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Woensdag is het zover! De groepen 6, 7 en 8 vertrekken samen op kamp!

Informatie vanuit externen
Geen informatie.
.

