Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We hebben vrijdag een goede studiedag gehad met
elkaar.
De externe begeleider kon die ochtend niet komen
vanwege verkoudheidsklachten, maar ook via
Teams wist zij veel nieuwe kennis over te brengen
en heeft ze verschillende vaardigheden met ons
geoefend waar we de komende periode zelf mee
aan de slag kunnen.

Kalender oktober 2020

14/10 Naamfeestdag
16/10 Start herfstvakantie (alle lln om
12u VRIJ)
26/10 Deze week luizenkammen
27/10 Leerlingenraad

Jarigen t/m 19 okt 2020
16/10 Fenne (9 jaar)
18/10 Thaddeus (6 jaar)

(Geplande) vervanging
Van harte gefeliciteerd!
Geen

Woensdag vieren we de Naamfeestdag van de school. Het is alweer 43 jaar
geleden dat de school werd opgericht!
We gaan deze ochtend terug in de tijd (ook passend bij het thema van de
kinderboekenweek ‘En toen…’) en de leerlingen gaan aan de slag met teken- en
handwerktechnieken van vroeger.
We sluiten de ochtend met alle groepen samen af in het Feel Fit Center waar de
leerlingen de geleerde dansen van de afgelopen weken aan elkaar zullen
presenteren!
Corona
We hebben tot nu toe veel geluk gehad en nauwelijks verkoudheidsklachten bij
het team. Hierdoor is er tot nu toe continuïteit in de groepen. We hopen natuurlijk
dat dit zo blijft maar realiseren ons ook dat dit morgen zomaar anders kan zijn.
Verder is er morgenavond weer een persconferentie. Wanneer er maatregelen
aangekondigd worden die consequenties hebben voor onze school dan informeer
ik u hier uiteraard over.

Vanuit de groepen
Instructiegroep leerjaar 5 (Annelies)
Groep 5 heeft zich bezig gehouden met gewichten: wat
is een gram, kilogram en het aflezen van gewicht.
Na op de personenweegschaal te hebben gestaan,
vulde iedereen zijn gewicht in op een lijst.
Vanuit deze lijst hebben de kinderen zelf een tabel en
een staafdiagram gemaakt.
Daarna hebben we verder geoefend met tabellen en
staafdiagrammen.

Even voorstellen…
Krekels
Hallo! Mijn naam is Lars Linssen, ik ben 19 jaar oud en
woon in Nijmegen.
Ik ben een tweede/derdejaars pabostudent op de HAN in
Nijmegen. Ik loop op dit moment op woensdag en
donderdag stage in groep 4/5, bij de Krekels.
Samen met Karin en Annemiek begeleid en geef ik les aan
de kinderen. Naast mijn werk hier op school spendeer ik
veel tijd achter mijn computer of in de virtuele wereld met
behulp van een Virtual Reality headset!
Ik hoop samen met de kinderen en de juffen/meesters veel
te leren op deze school!

Vlinders
Hallo, mijn naam is Brenda Ziens, ik ben 24 jaar
oud en woon in Nijmegen. Ik ben dit jaar gestart
aan de deeltijd-versnelde Pabo in Nijmegen en ga
hiervoor stagelopen bij de Regenboog. Jullie zullen
mij op maandagochtend en dinsdag kunnen vinden
bij de Vlinders. Daarnaast werk ik als
onderwijsassistent op SBO de Windroos en ben ik
afgelopen juli afgestudeerd als pedagoog bij de
HAN te Nijmegen. Ik kijk erg uit naar alles wat ik ga
leren tijdens mijn stageperiode bij de Regenboog!

Sprinkhanen
Hallo, mijn naam is Job Tesser en ik ben 20 jaar oud. Ik
ben derdejaars Pabo student aan de HAN in Nijmegen.
Zelf ben ik opgegroeid in Molenhoek en sinds een
aantal maanden woon ik op kamers in Nijmegen. Ik
loop stage in groep 7/8 bij Jacky op de dinsdag en
woensdag.
Ondertussen loop ik al een aantal weken stage en heb
ik het erg naar mijn zin. Daarnaast sport ik veel in mijn
vrije tijd. Op naar een gezellige tijd!

