30-10-2020

Beleid aangaande Coronamaatregelen
Ook na de herfstvakantie hanteren we onderstaande regels: Leerlingen blijven thuis indien:
- zij zelf koorts hebben of benauwd zijn.
- zij zelf getest moeten worden vanwege Coronaklachten.
- zij zelf positief getest zijn op Corona.
- een gezinslid Coronaklachten, koorts, benauwdheid hebben.
- een gezinslid getest moet worden vanwege coronaklachten.
- een gezinslid positief getest is op Corona.
- bij twijfel.
Dankdagviering & Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 4 november is het Dankdag; tijdens de viering staan we stil bij alles waar we dankbaar
voor mogen zijn. Op deze ochtend is ook het Nationaal Schoolontbijt; kinderen mogen met een lege
maag naar school komen. Wèl vragen wij u om de kinderen een beker en een bordje van thuis mee
in een los tasje mee te geven. De dankdagviering vindt plaats in alle klassen tijdens het ontbijt.
Wij zenden u ook een brief met informatie over het Nationaal Schoolontbijt. Graag bedanken we
vanaf deze plaats de OuderWerkGroep die het schoolontbijt heeft betaald (dat kan dankzij de
vrijwillige ouderbijdrages die we al mochten ontvangen!).
Sponsorkinderen
Al jaren sponsort De Regenboog minderbedeelde kinderen in Derde Wereldlanden. Onze leerlingen
mogen voor deze kinderen op maandagmorgen geld meenemen. Na afloop van het ontbijt en de
dankdagviering wordt in de klassen extra aandacht besteed aan de sponsorkinderen. Op de
volgende Infoboog stellen we hen ook aan u voor, zodat u een beeld heeft wie wij sponsoren.
Ouderraadpleging
In de MR-vergadering van maandag 12 oktober jl. heeft de MR ingestemd met een wijziging van de
schooltijden met zo mogelijke ingang van het schooljaar 2021-2022. De MR heeft, in het kader van
definitieve besluitvorming, bepaald nog een concrete ouderraadpleging te houden.
Vandaag is per gezin (aan de oudsten) één formulier voor deze raadpleging meegegeven. Het
formulier dient uiterlijk maandag 9 november 13.00 uur op school ingeleverd te worden.
GROEP 1-2A en 1-2B
We werken verder over de herfst en leren de letter ‘Z’.
GROEP 3
De kinderen van groep 3 gaan alleen naar buiten om 12.00/12.15 uur en om 15.15 uur. De
juffen/meester leren hen: ‘Zie je mama, papa niet? Dan kom je terug naar de juf/meester!’.
Ook blijven de kinderen vόόr schooltijd op het plein tot de bel gaat, daarna gaan zij met de
pleinwacht, zonder ouders, naar binnen.
GROEP 5
A.s. maandag graat groep 5 naar het Biesboschmuseumeiland voor het Erfgoedproject 'Jet & Jan'.
De ouders zijn ingelicht en het vervoer is geregeld. We wensen hen een gezellig en leerzaam uitje
toe!

Onderwijskundige ontwikkelingen op De Regenboog
Ondanks dat de Coronaperiode inspanning en tijd vraagt, gaan we ook verder met onze
onderwijskundige ontwikkelingen.


In het team is al meerdere keren nagedacht over onze onderwijsvisie en de wijze
waarop we die vorm kunnen geven, nu en in de nieuwe school. De leerkrachten
werken zo nauwer samen in het samen voorbereiden van lesactiviteiten, soms over
groepen heen. We noemen dat in ons team vakadoptie, waarbij een leerkracht zich
focust op een bepaald vak dat hij/zij uitwerkt, terwijl een collega een ander vakgebied
uitwerkt en voorbereid. Met elkaar wordt zo het lesaanbod samen verzorgd. Een
mooie ontwikkeling van ons onderwijs.



In het vorige schooljaar zijn gestart met het vormgeven aan een goede lesopbouw.
Welke stappen kunnen we nemen om een lesdoel goed aandacht te geven en
uiteindelijk ook te bereiken.
Het Doordacht Passend lesmodel (DPL) vormt de lijn die in elke lesopbouw wordt
gebruikt.
Starten met het formuleren van het lesdoel en daaruit de instructie.
Na de instructie en het moment van verwerking, volgt de evaluatie of het doel van de
les ook daadwerkelijk is bereikt.
Het team volgt de cursus van DPL. In de week van 9 november bekijkt de
cursusleider in alle groepen hoe het lesmodel in de praktijk wordt gebruikt. Een mooie
ontwikkeling naar goed didactisch handelen in de groep.



De Regenboog is een KIVA-school waar we met elkaar werken aan een fijn sociaal
klimaat. KIVA-vaardigheden zijn belangrijk om te kennen, maar ook eigen te maken.
Net voor de herfstvakantie zijn alle teamleden weer bijgeschoold in de KIVAvaardigheden. Op deze wijze willen wij werken aan een goed welbevinden van onze
leerlingen.



In de kleutergroepen wordt dit schooljaar gewerkt met leerlijnen, waaraan leerdoelen
gekoppeld zijn. We volgen zo de ontwikkeling van onze leerlingen via de leerlijnen.
Elke leerling wordt zo gevolgd en er wordt op maat ontwikkel- en leerstof
aangeboden.



Naast de mooie ontwikkelingen die hierboven staan beschreven, zoeken we steeds
naar verdere implementatie van digitaal onderwijs, waarbij de chromebook niet een
doel vormt, maar wel een goed middel zal kunnen zijn.

Juf Kendra op televisie!
Onze sportcoach, Kendra Pennings, doet mee aan het TV programma ‘Kamp van Koningsbrugge’.
IJzeren discipline en wilskracht zijn nodig om één van de zwaarste opleidingen van Nederland te
kunnen volbrengen. Die van de Special Forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land.
In het nieuwe programma van de AVRO-TROS
‘Kamp Van Koningsbrugge’ ondergaan 15 gewone
burgers acht dagen lang deze loodzware training.
Wie haalt het eind van dit unieke experiment waarbij
zowel fysiek als mentaal het uiterste wordt gevraagd?
Jeroen van Koningsbrugge is daar om zijn rekruten
een hart onder de riem te steken.
Vanaf 31 oktober, iedere zaterdagavond (20.30 uur)
bij AVROTROS op NPO 1.
Allemaal kijken dus hoe juf Kendra haar beste beentje
voor zet!

Nieuws van de verkeerscommissie (BVL)
Vandaag krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 de strookjes
met controlepunten voor de fietscontrole mee naar huis.
De verlichting staat centraal nu de donkere dagen weer aanbreken, maar wij raden aan om samen de
gehele fiets na te kijken. Gaat uw kind op de fiets naar school in de ochtend? Stimuleer hem/haar nu al
om de verlichting aan te zetten, zo zit de gewenning er in voor de komende periode.

Groep 4:
Groep 5:

12-11: Tafeltoets van de tafel van 2, 5 en 10 (herhaling)
13-11: Tafeltoets van de tafel van 7

Blokfluiten: Oefen thuis nr. 11+12 en de greep b-g en g-b
Blazersklas: Cornet en Bugel oefenen g-c (zonder ventielen)
Saxen mogen aan de slag met de noot ‘d’
02-11:
04-11:
11-11:
13-11:

Cultureel uitstapje groep 5
Dankdagviering en Nationaal Ontbijt
Groep 7 en 8 krijgen een workshop op school
Groep 1-2a en 1-2b zijn de hele dag vrij i.v.m. een studiedag

Lied voor a.s. zondag:
Iedereen is anders
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk

Kernwaarde volgende week:

