Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Het is vandaag de dag van de leraar!

Kalender oktober 2020

9/10 Studiedag (alle knd VRIJ)
14/10 Naamfeestdag
16/10 Start herfstvakantie (alle lln om
12u VRIJ)

Jarigen t/m 12 okt 2020
7/10 Suzana (6 jaar)
10/10 Frans (9 jaar)

(Geplande) vervanging

6/10 Jacky vervangt Karin (werkdruk)
Van harte gefeliciteerd!
8/10 Carla vervangt Helga (werkdruk)

Mooier kan ik het niet
zeggen…
Het is niet gewoon wat de
leerkrachten van de
Regenboog doen, het is
BUITENGEWOON!
En we waarderen het enorm
om dat ook van alle ouders te
horen. Dank daarvoor!
We genieten van de prachtige
bos bloemen die we
ontvangen hebben!
Een fijne start van de week!

Studiedag 9 oktober
Komende vrijdag zijn alle leerlingen vrij omdat wij met een team een studiedag
hebben. In de ochtend komt er een externe die ons begeleid om het leesbegrip bij
leerlingen te verhogen. Wij bieden begrijpend lezen zo min mogelijk als apart vak
aan, maar gebruiken juist teksten passend bij de thema’s in de groep. Met deze
teksten gaan we aan de slag en leren we de leerlingen welke strategieën je in kunt
zetten om een tekst beter te begrijpen.
In de middag bespreken we als team de opbrengsten op het gebied van rekenen,
(begrijpend) lezen en spelling en formuleren we de doelen voor de komende
periode. We analyseren met elkaar wat de impact van de coronaperiode is
geweest op de resultaten en welke interventies er extra nodig zijn.

Leerlingenraad
Hieronder leest u het verslag van de eerste leerlingenraad dit schooljaar.
Deze kinderen zijn gekozen voor de leerlingenraad:
Uit de Vlinders: Lucas & Noah,
bij de Libellen: Krijn & Sophie,
Krekels: Noor W. & Sofie,
Vuurvliegen: Dean & Tijn,
en van de Sprinkhanen:
Dalia, Audrey en Rayden
(Sprinkhanen zijn om de beurt voorzitter en notulist)
Deze keer was Audrey voorzitter en Rayden notulist
We zijn gekozen voor de leerlingenraad en gaan dit jaar voor de school dingen
bespreken en plannen. De eerste leerlingenraad van dit jaar was dinsdag 29
september 2020. We zijn eerst bezig geweest met de regels van de school (de
Regenboog regels). Daaruit zijn 6 regels gekomen, dit zijn nog niet de officiële
regels. We gaan nog langs de klassen, misschien heeft iemand iets toe te voegen.
Ook was er nog een klacht van vorig jaar, over het drukke verkeer rondom
school. We gaan met de Vuurvogel overleggen of zij daar ook last van hebben.
Misschien kunnen we samen er iets aan doen.
Dit zijn de (voorlopige) Regenboog
regels
• We zijn op school om te leren dus
fouten maken mag.
• Iedereen mag meedoen.
• In de gang zijn we rustig.
• Goed omgaan met spullen van
school of anderen.
• In de gang zijn we rustig
• We zijn aardig voor elkaar

Corona
Vanuit de overheid zijn subsidies beschikbaar gesteld voor achterstanden die
ontstaan zijn gedurende de coronaperiode.
Deze subsidie is ook aan ons bestuur toegekend en verdeeld over de scholen.
Wij zijn nu intern aan het bekijken hoe we deze gelden zinvol en zo duurzaam
mogelijk in kunnen zetten. We houden u hiervan op de hoogte.
Verder is in de vorige nieuwsbrief vermeld dat er voorlopig geen ouderhulp meer
wordt ingeschakeld. Dit geldt dus helaas ook voor de Naamfeestdag. We gaan er
met alle leerlingen, het team en de stagiaires toch een hele leuke dag van maken!
Vertrek Frederique – leerkracht van de Libellen
Deze week heeft Frederique helaas aangegeven dat ze wil stoppen
met haar werk op de Regenboog. Ze vindt het leuk met de
leerlingen en ook met het team, maar heeft toch het idee dat onze
manier van werken niet helemaal bij haar past.
Dus toen ze gebeld werd door haar vorige werkgever en een baan
aangeboden kreeg, heeft ze hierop ja gezegd.
Wij vinden het erg jammer dat Frederique gaat, maar gunnen haar
natuurlijk een fijne werkplek waar ze het helemaal naar haar zin
heeft.
Frederiques laatste werkdag is donderdag 29 oktober.
Wij gaan ons best doen om voor die tijd te zorgen voor een passende vervanging.

Vanuit externen

