
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
We hebben een goede studiemiddag gehad vorige 
week. Eerst hebben we met elkaar besproken welke 
ambities we hebben richting 2024 en we hebben met 
elkaar een aantal mooie kernpunten weten te 
formuleren voor ons nieuwe schoolplan. 
 
Daarna zijn we aan de slag gegaan met begrijpend 
lezen en luisteren. We hebben nog meer zicht gekregen 
op hoe we eigen teksten (bijv. Krantenartikelen), 
rondom een thema in de klas, kunnen benutten om het 
leesbegrip van de leerlingen te vergroten. We weten 
welke tools we hiervoor kunnen gebruiken en waar we 
op in moeten zetten. In de komende maanden gaan we 
hiermee in de klas aan de slag waarbij we tijdens 
vergaderingen onze ervaringen en bevindingen uitwisselen.  
 
 

Sinterklaas 
Wat een geweldige klassen hebben de knutselpieten voor de kinderen 
achter gelaten! Het was echt een groot feest op woensdagochtend!  
 
Op 5 december verwelkomen we de Sint rond half 9 op het plein aan de 
voorkant. De kinderen gaan dus niet eerst naar binnen toe maar kunnen 
verzamelen bij de eigen leerkracht op het plein.  
 
U bent van harte welkom om met ons Sinterklaas binnen te halen. Na de intocht op het 
plein gaan alle kinderen naar hun eigen klas, dit zal rond 8.45u zijn.  
Op vrijdagochtend 6 december is er een inloop tot 10u, leerkrachten zijn er vanaf half 9. 
 

 Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen loopt weer aardig vol.  
Neemt u nog eens een kijkje op school? Voor de kerstvakantie gaat 
alles weer richting de kledingbak.   

Kalender dec 2019 
 
 
Week 49 
5/12 Sinterklaas op school 
6/12         Inloop tot 10u 
 
Week 51 
19/12 18-1930u: Kerstviering op school 
20/12 Alle kinderen om 12u VRIJ 
 
 

Jarigen 2 t/m 9 dec 
5/12 Wies (6 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
03/12: Annelies -> Marieke (werkdruk) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Vanuit de OV 
We hebben een nieuwe secretaris! Met directe ingang neemt Arjen van Beek (vader van 
Timon bij de Vlinders)  de taken over van Sandy Mulder. Sandy, dank je wel voor jouw 
inzet! 
 
Het verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is verstuurd. Er zijn ook al 
een aantal betalingen binnen, waarvoor dank. Sommige mensen hebben een opmerking 
achtergelaten bij de optie ‘feedback’ binnen het programma. Helaas kunnen we alleen 
de feedback lezen en niet de afzender zien… Mocht je dus een belangrijke opmerking 
hebben achtergelaten, wil je deze dan rechtstreeks mailen naar 
marinahartel@gmail.com?  
 

Afspraken Parro 
We hebben als team afspraken gemaakt over het gebruik van Parro. Bij deze ook de 
voor u relevante punten op papier: 
 
• U kunt regelmatig een stukje vanuit de groep van uw kind op Parro verwachten. Dit 

zal niet wekelijks zijn, maar wel een aantal keer per periode (tussen vakanties). 
Hiermee vervalt de bijdrage in de wekelijkse nieuwsbrief.  

• Berichten vanuit Parro worden vaak direct na een activiteit of gebeurtenis 
verstuurd. Deze zullen dus niet op een vaste dag gepost worden.  

• Ouderhulp wordt voortaan gevraagd via Parro. Met ouders die zich hebben 
aangemeld kan een eigen gesprek gestart worden via Parro. 

• Ouders kunnen via Parro een gesprek starten met de leerkracht over korte algemene 
zaken van de groep (bijv. afmelding van een leerling, een verzoek om een afspraak te 
maken).  

• Inhoudelijke zaken rondom een leerling/ouder worden niet gecommuniceerd 
via Parro, hiervoor wordt een afspraak gemaakt.  

• Ouders kunnen via Parro ook onderling communiceren. Op die manier kunnen 
bijvoorbeeld makkelijk speelafspraken gemaakt worden.  

• Bij een onverwachte vervanging informeert de directeur de ouders van de 
betreffende groep via Parro.  

• Aan het begin van elk schooljaar wordt aan ouders gevraagd om de privacy-
voorkeuren in te vullen voor hun kind(eren). Dit kunnen ouders zelf doen via 
instellingen.  
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Vanuit de groepen 
 
 
Krekels 
 
Terwijl de Sint in het land is, hebben wij krekels de vier seizoenen 
in onze klas gekregen. En ook vele donkere handafdrukken. 
Van de ene op de ander dag was alles omgetoverd tot een plek 
waar alle weersomstandigheden te vinden zijn. Midden in de klas 
is een schaatsbaan waar je tussen de lessen door even de 
schaatsen aan kunt doen.  
Of luieren in een strandstoel en dromen over de zomer die weer 
komen gaat.  
Stormy, windy, foggy, cloudy... Onze Engelse les haakt er goed op 
in zodat we overal over mee kunnen praten. 
Laat de winter nu maar komen! En ook het heerlijk avondje! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Sprinkhanen 
 

Ik ben Eva uit groep 8, de dochter van Alma. Mijn moeder gaat de marathon 
van Rotterdam lopen. Dat doet ze niet zo maar, ze rent tegen kanker. Ze wil 
geld ophalen voor mensen met kanker die medicijnen nodig hebben. 
Het zou dus heel fijn zijn als  jullie haar willen sponsoren. Ze gaat de 42 km 
lopen en als ik ben  heel erg trots op haar, ik hoop dat ze heel veel geld 
ophaalt! 
 
Je kan haar sponseren via: https://acties.kwf.nl/s/17051/7332/w 

 
Met de Sprinkhanen gaan we ook een mini-sponsorloop houden, de opbrengst 
gaat naar Alma. Hoe, wat en wanneer weten we nog niet precies, hierover 
later meer.  
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Nieuws van externen 
 
Goede doelen actie van een ouder 
 
Beste ouders, 
  
Zaterdag 7 december sta ik samen met een flink aantal andere vrijwilligers bij de Albert Heijn en Plus in 
Malden. We zamelen dan producten voor de voedselbank in. We vragen mensen of zij (bijvoorbeeld) een pak 
rijst, pot broodbeleg of groenten in blik willen kopen naast hun eigen boodschappen en deze dan willen 
doneren. Met deze producten worden de verschillende gezinnen in Malden en omgeving van wekelijkse 
voedselpakketten voorzien. 
  
Wat er niet gevraag wordt, maar waar wel behoefte aan is, zijn dameshygiëne producten. Deze zijn vaak 
prijzig en drukken behoorlijk op een te besteden weekbedrag van slechts enkele tientjes, zeker als er ook 
dochters in een gezin wonen. De gevolgen zijn enorm. Bij gebrek aan maandverband of tampons, wordt er 
wat wc papier in het ondergoed gedaan. Dat werkt natuurlijk niet, wat kan inhouden dat meiden niet naar 
school gaan of zich terugtrekken uit hun sociale leven. 
  
Na onze oproep voor speelgoed twee weken geleden vanuit de OV, nu een 
persoonlijke vraag. Kun je een pakje maandverband of tampons missen, zou je 
die dan in de doos bij Judith op de kamer willen doen? Ik zorg dan dat de 
producten zaterdag bij de mensen van de voedselbank terecht komen. En 
mocht je op zaterdag boodschapjes gaan doen, dan hoop ik dat je iets extra’s 
voor de gezinnen wilt kopen! 
  
Alvast heel erg bedankt!  
  
Marina Hartel (moeder van Daan en Lukas) 

 


