Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Afgelopen donderdag hadden we
studiedag. We hebben veel
organisatorische zaken op kunnen
pakken samen om het schooljaar goed af
te sluiten en het nieuwe schooljaar direct
goed te starten.

Kalender juni/juli 2022
21/6
24/6
24/6
27/6
29/6
30/6
6/7
7/7
8/7
15/7

Ook hebben we ons onderwijs
geëvalueerd en met elkaar besproken
welke speerpunten we volgend jaar willen
uitwerken. Deze worden verwerkt in ons nieuwe
jaarplan.
Verderop leest u hoe de indeling van de groepen
komend jaar zal zijn. De bezetting volgt als de
vacatures rond zijn.

Schoolreisje Vlinders en Lieveheersbeestjes
Klasse!restaurant Sprinkhanen
Schoolreisje Krekels
20u MR
Pre-adviezen groep 7
Rapporten mee groep 1-8
Zomerpicknick 17-19u
Doorschuifuurtje 9-10u
Schoolverlatersavond groep 8 en musical 7/8
Laatste schooldag, leerlingen om 12u VRIJ

Jarigen t/m 27 juni 2022
21/6
22/6
23/6
26/6
27/6

Matilda (10 jaar)
Dean (11 jaar)
Koos (10 jaar)
Joep K (8 jaar)
Elisabeth (9 jaar)

Van harte gefeliciteerd!

Wegbrengmomenten juni/juli
Vrijdag 24 juni en 1 juli
Maandag 4 juli
Dagelijks in de laatste schoolweek

We gaan de laatste maand in van het jaar.
Op dit moment worden de laatste Cito-toetsen
nog afgenomen en zijn de leerkrachten druk met het schrijven van de rapporten.
Verder gaan de groepen op schoolreis, of zijn ze net geweest. En natuurlijk komt
de zomerpicknick eraan en wordt er druk geoefend
door groep 7/8 voor de eindmusical.
Het zijn drukke en gezellige weken!

Vanuit de MR
Er zijn al verschillende stemmen uitgebracht. U kunt deze week nog stemmen en
omdat we 2 leden zoeken, kunt u dus 2 namen aankruisen op het stembiljet.
Er staat een grote brievenbus in de hal klaar voor uw stembiljetten.
Zomerpicknick
Op woensdag 6 juli is er een zomerpicknick tussen 17-19u. Alle ouders en
kinderen zijn hiervoor uitgenodigd. Het is een gezellig samenzijn waarbij ouders
gevraagd wordt om iets mee te nemen voor de picknick en school zorgt voor wat
borrelhapjes en de drankjes. Via de werkgroep volgt nog uitgebreidere
informatie.
Oudergesprekken
Volgende week aan het einde van de week gaan de rapporten mee naar huis met
alle leerlingen. Hierna is er nog de mogelijkheid voor een oudergesprek, zowel op
verzoek van de leerkracht als op uw eigen verzoek. Via Parro zijn er
uitnodigingen verstuurd voor de groepen 3 t/m 8. In de kleutergroepen zijn
gesprekken gepland/geweest met alle ouders van leerlingen die in de afgelopen
periode gestart zijn. Mocht u als ouder(s) toch een gesprek willen, dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht met hierbij de specifieke vraag die u heeft.
Bij de start van het schooljaar staan er weer gesprekken gepland voor alle
leerlingen.
BSO de Regenboog
Omdat we volgend schooljaar permanent een groep in het speellokaal hebben
zitten zijn we met de BSO aan het bekijken hoe we dit voor beide partijen
werkbaar kunnen organiseren. We zijn aan het kijken naar de inrichting van het
lokaal zodat er zowel tijdens schooltijd gewerkt kan worden, als na schooltijd
gespeeld. Ook is KION aan het onderzoeken, in overleg met ons, of er een
uitbreiding van de huidige groep BSO-kinderen kan worden gerealiseerd omdat
er op dit moment meer aanmeldingen zijn dan plaatsen.

Inrichting groepen schooljaar 2022-2022
Wij hebben er voor gekozen om de NPO-gelden bijna volledig in te zetten op
klassenverkleining en hierdoor meer mogelijkheden voor extra instructies in de
groepen. Ook ons bestuur heeft hierin nog extra middelen toegekend vanwege het
feit dat wij sneller groeien dan dat de prognoses laten zien. Het is belangrijk om te
benoemen dat de indeling van de groepen mogelijk is door toekenning van
tijdelijke middelen tot in ieder geval einde schooljaar.
Wij gaan werken met de volgende groepen en ruimtes:
Leerjaar Groep
Ruimte
1-2
Lieveheersbeestjes
Huidige lokaal
1-2
3

Vlinders
Libellen

Huidige lokaal
Huidige lokaal

4

Krekels

Ruimte speellokaal / BSO

Vuurvliegen

Huidige lokaal Krekels

Naam wordt nog bedacht
samen met de leerlingen
Sprinkhanen

Huidige lokaal Vuurvliegen

5-6
7
8

Huidige lokaal

Met bovenstaande indeling worden er geen groepen gesplitst of samengevoegd.
Indien niet anders gecommuniceerd door de leerkracht, gaat uw kind dus met de
eigen groep mee naar het volgende leerjaar.
Er zijn wederom 2 kleutergroepen waarmee we starten. De leerlingen die al op
school zitten, blijven in hun huidige groep. De instroom van leerlingen tot aan
kerst is verdeeld over beide groepen. De ouders van de kleutergroepen
ontvangen eenmalig een klassenlijst met alleen de voornamen via de mail.
Vanwege AVG worden er verder geen klassenlijsten met adressen etc. meer
verspreid, via Parro is te zien welke leerlingen er in de groepen zitten.

Formatie 2022-2023
We zijn enthousiast over de sollicitatiegesprekken die we gevoerd hebben en we
hopen dan ook dat de bezetting op korte termijn rond is. Zodra dit formeel
bevestigd is, zullen wij u ook informeren.
Herhaalde oproep GMR
Onze school maakt onderdeel uit van SPO Condor. Onze stichting heeft een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad worden
onderwijskundige zaken en beleid besproken, wordt advies gegeven en wordt er
om instemming gevraagd. We zoeken nieuwe leden voor deze GMR. In de bijlage
leest u hier meer over. We hopen op belangstelling omdat het van groot belang is
dat ook ouders meedenken.
GroepsGeluk
Carla en ik zijn bezig met een 2-daagse cursus Groepsgeluk. Het is de bedoeling
dat we tussendoor ook zelf oefenen in een groep of met een (groepje)
leerling(en).
Vanuit de website: Met GroepsGeluk - systemisch
werken in de klas - maak je de dynamiek van de groep
zichtbaar middels houten poppetjes, picto's, symbolen
en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen
zowel de groepsleider als de leerlingen inzicht in de
processen die spelen in de groep.
Wanneer je deze dynamiek zichtbaar maakt, heb je een
effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch
klimaat te creëren. In lastige situaties kun je direct de
balans herstellen. Zo blijft je groep gelukkig en in een
gelukkige groep kan iedereen zich optimaal
ontwikkelen.
Het kan dus zijn dat u in de komende periode thuis iets hoort over ‘poppetjes op
een matje’ waar we over in gesprek zijn geweest. Dat zijn we dus met
GroepsGeluk bezig geweest!

