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KALENDER 
ma 7 januari   Weer naar school 
vr 11 januari   Het team heeft een PBS studiemiddag  
wo 16 januari Mad Science show in de school 
ma 21 januari GGD arts 
do 29 januari  MR cluster Buren Oost vergadering ‘s avonds op De Regenboog 
 
 
Beste ouders, allereerst een goed en gezond 2019!  
Bedankt voor alle hulp bij het sinterklaasfeest en het 
Kerstfeest! De school zag er prachtig uit, er waren heerlijke 
kerstgerechten en de kinderen hebben genoten!  
 
Nieuwe leerlingen 
Jop Veldboer komt vanaf 14 januari écht in groep 1. 
We wensen je een fijne tijd op onze school! 

 
 
Algemene informatie 
U begrijpt dat na alle ontwikkelingen van de afgelopen 2 maanden en het 
aangekondigde vertrek van Anneke we met elkaar aan de slag moeten om te 
bespreken hoe het er na 1 februari uit gaat zien qua management van de 3 scholen. 
De leerkrachten en de leden van de medezeggenschapsraden zullen zsm 
uitnodigingen ontvangen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Andere indeling van de lokalen 
U zult het gezien hebben: Om het onderwijs vorm te geven hebben we verschillende 
taken in onze school. Naast de groepsleerkrachten zijn er ook onderwijsassistentes 
aanwezig. Deze collega’s ondersteunen de leerkrachten en (groepjes) leerlingen. 
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Om te zorgen dat werkplekken voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor 
zelfstandig werkende leerlingen, worden de tussenlokalen op de 1e en 2e verdieping 
anders ingedeeld. 
Deze verbouwing vindt plaats in de kerstvakantie. Daarnaast worden er screens 
opgehangen ter vervanging van de zonwering in de klas. De eerste weken van 
januari zullen we gebruiken om een heleboel op te ruimen. Daarna gaan we met 
elkaar kiezen welk leerlingmeubilair we willen aanschaffen. 
Zo worden de eerste stappen gezet naar een school die tegemoet komt aan de 
verschillende manieren van leren en werken.  
 
Informatie van het PBS Kidsteam 
Wij hebben een kidsteam. Wat wij doen? Wij willen het veiliger maken voor de 
kinderen op school.  Wij proberen ervoor te  zorgen dat het pesten minder wordt. 
Ook proberen wij iedereen op  de hoogte te houden van PBS. Wij hebben heel veel 
plannen en we hopen dat die allemaal door kunnen gaan.We hebben een ideeënbus 
geknutseld. Daarin mogen de kinderen hun ideeën in doen. 
Hopelijk hebben wij jullie een beetje op de hoogte gebracht  van het kidsteam. 

Groetjes Tijs Vossenaar ( gr. 8) Emma van Blijderveen (gr.7)  Kick van Ledden (gr. 6)  Ilse Vonk 
en Roos Geurts(gr.5) en Bart van Schaik (gr.4  ). 

Onderwijs 
De nieuwe materialen/kasten voor de wereldoriëntatie methode Leskracht worden 
op 7 januari geleverd. We zien er naar uit om er mee aan het werk te gaan. Op 
woensdag 30 januari gaan de teams aan de slag om het eerste thema voor te 
bereiden en dan kunnen we starten! 
 
Rots en Water training 
Voor de leerlingen van groep 5/6 hebben we een Rots en Water training 
aangevraagd. De training wordt gegeven door Anita Jaspers en is 10 x op 
vrijdagmorgen, vanaf vrijdag 11 januari. De training richt zich op bewustwording van de 
eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen 
samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en 
het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en 
leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element 
Rots en in welke situatie voor het element Water. 
We houden u op de hoogte en hopen dat uw kind er thuis enthousiast over vertelt. 
 

Mad Science Show 
Op woensdag 16 januari komt één van de Mad 
Science professoren een spectaculaire science 
demonstratie op onze basisschool verzorgen. Hierna 
kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap 
en techniekcursus. 
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Zij worden vanaf 20-2-2019 iedere woensdag, vier weken lang, meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitleggen. 
  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
  
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. 
LET OP! Inschrijven kan t/m 30-1-2019 en vol=vol. 
  
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 
Kosten € 49,50 per kind. 
 
Personeel 
Juf Gerianne Janssen zal vanaf maandag 7 januari alle ochtenden als 
onderwijsassistent de kleutergroep ondersteunen. Daar zijn we erg blij mee. 
 
Juf Gees Schaafsma blijft voorlopig tot de voorjaarsvakantie op woensdag en 
donderdag naast juf Karin lesgeven aan groep 7/8 . 
 
Juf Hanneke Oprel heeft al langer aangegeven meer dagen (in de onderbouw) te 
willen werken. Op De Regenboog was dat nu niet mogelijk.  
Ze heeft gesolliciteerd op de PWA in Beusichem ( ook een school van BasisBuren) 
en is daar aangenomen als leerkracht voor groep 1 voor 4 dagen per week..  
Juf Karima, nu werkzaam op woensdag in groep 4/5 bij ons op school, gaat de 
donderdag en vrijdag naast juf Brenda in groep 3 werken.  
In de maand januari doet ze dat nog samen met juf Hanneke, vanaf 1 februari begint 
juf Hanneke op de PWA.  
Beide leerkrachten hebben zin in hun nieuwe werk en wij wensen hen dan ook 
succes!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
   Gerrie Amperse - 0610749187  
   Anneke Smits    - 0636267708  
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