
 
 

   
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

 
Op dit moment worden de laatste toetsen 
afgenomen bij de groepen 3 t/m 8.  
 
De leerlingen hebben hard gewerkt en het was 
best even wennen. We zijn namelijk overgestapt 
op ‘leerling in beeld’. Dit zijn nieuwe toetsen 
voor de kernvakken spelling, taal, rekenen en 
begrijpend lezen.  

 
Als je deze digitaal afneemt dan worden de opgaven 
ook aangepast aan het niveau van een kind. Zijn de 
opdrachten te moeilijk voor een kind, dan worden 
de opdrachten iets minder complex en andersom. 
Hierbij ligt de focus op groei en ontwikkeling: hoe 
ontwikkelt een leerling zijn/haar vaardigheden in 
vergelijking met de vorige keer?  

 
We hebben niet alles digitaal afgenomen en ook 
niet voor alle leerlingen. De digitale afname was 
sowieso regelmatig lastig vanwege overbelasting 
van het systeem bij Cito. Kortom, een nieuwe 
ervaring voor de leerlingen én voor de leerkrachten.  
 
In deze weken wordt alles uitgewerkt en vullen de leerkrachten de rapporten in voor 
alle leerlingen. Morgen en volgende week zijn de (pre)adviesgesprekken voor de 
groepen 7 en 8. Een week later volgen de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 6. 
U wordt hiervoor uitgenodigd via Parro.  
 
Daarna storten wij ons met z’n allen in het feestgedruis! Meer 
informatie over dit carnavalsfeest volgt binnenkort via de 
werkgroep.  
 
  
 
 

Kalender februari 2023 
 
31/1 Adviesgesprekken groep 8 
8/2 Pre-adviezen groep 7 
9/2 Rapporten groep 1 t/m 8 
14+16/2  Oudergesprekken 
16/2 Middag: carnaval groep 1-2+podium 
 
17/2 Carnaval groep 3 t/m 8 
17/2 Start voorjaarsvakantie om 1430u 
27/2 Studiedag, alle leerlingen VRIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jarigen t/m  30 januari 2023 
 
1/2 Noor B (10 jaar) 
3/2 Yara (12 jaar) 
4/2 Nore (4 jaar) 
6/2 Casper (4 jaar) 
7/2 Tola (4 jaar) 
9/2 Elli (6 jaar) 
 
Van harte gefeliciteerd en Nore, Casper en 
Tola, welkom op de Regenboog!  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbrengmomenten in februari 
 
Vrijdag   3 - 10 - 17 februari 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 
Wegbrengmomenten 
In de maand februari zijn ouders welkom op de vrijdagen. Loop gerust om 815u 
even met uw kind(eren) mee naar binnen. Op de andere dagen vinden wij het 
prettig als u buiten afscheid neemt van uw kind(eren). Zij worden opgevangen 
door de leerkracht en kunnen dan de dag rustig opstarten met hun klasgenoten. 
Om 830u starten de leerkrachten met de lessen.  
 
Rectificatie bericht nieuwsbrief OV 
In de nieuwsbrief van de oudervereniging stond vermeld dat de Dwarsliggers op 
donderdag langskomen op de Regenboog om carnaval met ons te vieren. Zij 
komen echter op vrijdag een feestje met ons vieren. 
Op donderdagmiddag vieren de kleuters carnaval in de groep. 
 
Fotoalbum 
Op dit moment werkt het fotoalbum op de website nog niet naar behoren als u 
geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft. Er wordt aan gewerkt om dit weer 
via de site te kunnen aanvragen. Tot die tijd kunt u een mailtje sturen naar 
anita.vangemert@zilverbergoverasselt.nl en vragen naar de gebruikersnaam en 
het wachtwoord. U kunt dan vervolgens de fotoalbums bekijken en foto’s 
downloaden voor eigen gebruik. 
 
Kinderpodium 
Er stond volgende week een kinderpodium op de kalender. Dit was een foutje, dit 
is een eigen kinderpodium binnen de school zonder ouders helaas. We hebben 
deze ook verschoven naar donderdag 16 februari in de middag. De werkgroep 
carnaval geeft hier invulling aan.  
 
Speeltuin de Veldlijster 
In de komende weken worden er werkzaamheden 
uitgevoerd in de speeltuin achter onze school. Er 
komen nieuwe speeltoestellen en de 
zandondergrond wordt uitgebreid. De toestellen 
worden geplaatst op 6 februari. Daarvoor worden er 
voorbereidingen getroffen, dit zal dus ergens deze 
week zijn.  
Uiteraard houden wij hier vanuit school rekening 
mee tijdens het buitenspelen. 
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Vanuit externen 

 
Leergeld de Stuwwal 
Wist u dat u geholpen kunt worden door ‘leergeld de Stuwwal’ bij kosten voor 
binnen- en buitenschoolse activiteiten? 


