Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Komende woensdagmiddag hebben wij met het
team weer een studiemiddag gepland staan.
We gaan deze middag aan de slag met ons
rekenonderwijs onder begeleiding van onze
rekencoördinatoren.

Kalender nov 2020
10/11
17/11
19/11
30/11

Oudergesprekken 1-8 online
Kinderpodium zonder ouders
Oudergesprekken 1-8 online
Oudervereniging online

Jarigen t/m 16 november
9/11 Daan (11 jaar)
16/11 Joris (12 jaar)

We vertellen elkaar hoe een rekenles er in de klas
(Geplande)
vervanging
Van harte gefeliciteerd!
Vanaf
2/11:
Cindy
Jacobs in groep 2/3 op
uitziet en stemmen dit vervolgens verder af.
ma/di/wo
Bijvoorbeeld hoe bieden we de belangrijke
Vanaf 2/11: Esther in groep 7/8 op
vrijdag
strategieën aan, wat zet je in om het
13/11: Christel -> Quinty Verhoeven
automatiseren te bevorderen, hoe kunnen we
(scholing)
leerlingen helpen om de volgende stap te zetten
met rekenen, hoe benutten we Gynzy hierbij, etc.
Zo zorgen wij voor een doorgaande lijn in ons rekenonderwijs van groep 1 t/m 8.
Ditzelfde doen we voor begrijpend lezen. De gezamenlijke afspraken zijn al door
de taalcoördinator en intern begeleider op papier gezet en worden waar nodig
aangescherpt en/of aangevuld.
Leerlingenraad
Tijdens de leerlingenraad werd
ingebracht dat leerlingen last hadden
van de fietsen die om 14.30u op het
fietspad aan de zijkant staan van ouders
die staan te wachten. Hierdoor verloopt
de doorloop voor de leerlingen die ook
op de fiets zijn, niet zo soepel. Namens
hen de vraag om hier rekening mee te
houden en bijvoorbeeld op het grote
veld te wachten.

Corona
Er zijn voor de basisscholen geen nieuwe richtlijnen.
Oudergesprekken
Vanavond en volgende week worden de oudergesprekken gehouden. U heeft
hiervoor een uitnodiging ontvangen om deel te nemen via Teams.
Zorgt u dat u op tijd ingelogd bent en klaar zit in de lobby?
KOFFIE-uurtje
Er waren maar weinig aanmeldingen dit keer helaas, om precies te zijn één ☺.
Maar ook dat was waardevol en hopelijk haken er weer meer mensen aan op
woensdag 27 januari. Zou mooi zijn als we elkaar die keer gewoon ‘’in het echt’
kunnen ontmoeten.
Gymlessen
Het Feel Fit Center houdt voor de basisscholen de kleedkamers open, dus de
leerlingen kunnen zicht gewoon weer omkleden voor de gym. Daar zijn we blij
mee.

