13-11-2020

Beleid aangaande Coronamaatregelen
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.
Externen binnen de school
De Stroming hanteert de regel dat wij geen externen de school binnenlaten, tenzij dit strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs. Hierdoor komen ook de workshops e.d. te vervallen. Natuurlijk
jammer, maar we hopen op betere tijden.
Ouderraadpleging over de wijziging van de schooltijden
In de achterliggende weken zijn alle ouders geraadpleegd over de wijziging van schooltijden. Deze
raadpleging is afgelopen maandag gesloten en de stemmen zijn geteld. Allereerst willen we u, als
ouders, bedanken voor de grote betrokkenheid. Van de 172 verstuurde formulieren mochten we 132
formulieren ontvangen. Een mooie respons van ruim 76%.
Dat houdt ook in dat de uitkomst gebaseerd is op een grote groep ouders van onze school. De
stemuitslag laat een duidelijke voorkeur voor model 2 zien:
- Model 1 (vijf gelijke dagen model) kreeg 13 stemmen (10%)
- Model 2 (continurooster met vrije woensdagmiddag) kreeg 118 stemmen (89,3%)
- Eén blanco stem (0,7%)
Deze uitslag is aan de MR aangeboden met het verzoek in te stemmen met een schooltijdenwijziging
per 1 augustus 2021 naar het continurooster met de vrije woensdagmiddag. Wanneer de MR heeft
ingestemd, zullen we definitief de overstap maken naar de nieuwe schooltijden.
Oudergesprekken
De digitale oudergesprekken vinden plaats in de week van maandag 23 t/m vrijdag 27 november.
Afgelopen week kon u zich inschrijven via de Parro-app. U ontvangt tijdig een mail met informatie
over inloggen voor Google Meet.
Oproep voor biebmoeders
Het team van de biebmoeders is met 7 personen. In deze Coronatijd kunnen zij heel goed wat extra
handen gebruiken om ervoor te zorgen dat de leerlingen toch allemaal de boeken uit de bibliotheek
kunnen omruilen. Wie wil dit team komen versterken? De biebmoeders zijn om de week op maandag
(ca. een halve ochtend) aanwezig. Voor meer informatie kunt u mailen naar
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl
Schoolfruit
Voor komende week is dat:
dinsdag:
een banaan
woensdag:
een kaki
donderdag: een appel

Sinterklaas op bezoek
Sinterklaas komt morgen aan in Nederland en natuurlijk komt hij ook op bezoek bij De Regenboog.
We verwachten hem op donderdagochtend 3 december. Dit jaar is er geen grootse intocht vanwege
alle maatregelen. Natuurlijk maken we er binnen de school wel een feest van samen met de
hulppieten uit groep 8. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas,
in de bovenbouwgroepen zijn er lootjes getrokken. Zet je beste beentje voor met een surprise en
een gedicht. De cadeautjes mogen € 5 kosten. Succes; maak er iets moois van!
Vooraankondiging kerstviering
Alle corona-restricties hebben ook invloed op de kerstviering. Natuurlijk staan we stil bij de geboorte
van Jezus met een kerstviering in de klas. Deze is nu onder schooltijd gepland op vrijdagochtend 18
december. De traditionele viering op de donderdagavond komt te vervallen.
Woordenschatonderwijs
Op onze school geven we veel aandacht aan het aanleren van een grote woordenschat. Een grote
woordenschat is niet alleen een schat aan meer woorden, maar zeker ook aan meer kennis!
Door goed woordenschatonderwijs ontwikkelen de leerlingen zich op zowel communicatief, cognitief
en sociaal-emotioneel vlak. Doordat de leerlingen woorden leren:
 leren ze een betekenis te geven aan woorden en kunnen ze meepraten
 krijgen ze meer kennis en kunnen ze meedenken
 leren ze zich uitdrukken, voelen ze zich competent en kunnen ze meedoen
Wij gebruiken hiervoor de aanpak van ‘Met Woorden in de Weer’. Dit is een woordenschataanpak
die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren. Het doel hiervan is
het bereiken van een brede en diepe woordkennis van leerlingen met een Nederlandse
woordenschatachterstand.
Het gehele team heeft een scholing gevolgd om de aanpak ‘Met Woorden in De Weer’ met succes
in te zetten. Het gehele traject bestaat uit een 2-daagse basistraining Met Woorden in de Weer,
gevolgd door een implementatietraject van een jaar. De leerkrachten gebruiken deze nieuwe aanpak
dagelijks in de lessen. Daarbij krijgen zij hulp en ondersteuning van de woordenschatcoördinator
(Claudia van der Burgh); zij is hier speciaal voor opgeleid.
Vakadoptie
In het kader van vakadoptie zijn de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 gisteren samengevoegd en
per vak weer opgedeeld. Juf Christa gaf de kinderen een dramales, juf Lieke verzorgde
muziekonderwijs, bij juf Jeanette kregen zij een tekenles en
Juf Margreeth leerde hen knutselen.
GROEP 1-2A en 1-2B
De kleuters werken over Sinterklaas en leren de letter ‘P’ van Piet.
Groep 4:
Groep 5:

27-11: Tafeltoets van de tafel van 3
27-11: Tafeltoets van de tafel van 6 en 7

Blokfluiten: Oefen bladzijde 8 nog een keer, zorg dat je de noten g, a en b kent en
kunt lezen en spelen.
Blazersklas: Oefen het notenrijtje (heen en terug, net als vorige week). Noteer bij de
nrs. 11, 12 en 13 de notennamen en zorg dat je ze kunt spelen.
23/27-11:
03-12:
14-12:
18-12:

Oudergesprekken via Google Meet
Sinterklaas bezoekt De Regenboog
Vergadering MedezeggenschapsRaad
Kerstviering in de klassen

Lied voor a.s. zondag:
E.L.426: Dank u voor de wonderen

Kernwaarde volgende week:

