NIEUWSBRIEF februari 2019
DE REGENBOOG
Schooljaar 2018-2019

KALENDER
di 12 en do 14 februari:
vr 15 februari:
do 21 februari:
vr 22 februari:
ma 4 maart:

10 minutengesprekken
1e rapport
scholenbezoek directeur bestuurder dhr Mark van der Pol
leerlingen vrij - leerkrachten studiedag over de
opbrengsten
start voorjaarsvakantie
weer naar school

Beste ouders, de leerlingen zijn weer volop bezig geweest met de cito-toetsen.

Februari is de maand van het 1e rapport en de 10-minutengesprekken. We kunnen
met elkaar bespreken waar we trots op zijn en waar we onze zorgen over hebben.

Nieuwe leerlingen: Deze maand beginnen er geen nieuwe leerlingen.

Algemene informatie
De deuren van de school gaan ‘s morgens om 8.20 uur open voor de kleuters en om
8.25 uur voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Vanaf dit tijdstip kan iedereen dus ook
de jassen/tassen in de kluisjes doen, inschrijven voor de overblijf en het lunchpakket
in de koelkast zetten.

Medezeggenschapsraad:
Ilona van Blijderveen gaat met zwangerschapsverlof en Jeffrey Veldboer ( vader van
Jop uit groep 1) heeft aangeboden haar plaats in te nemen en eventueel een vaste
plaats in de mr te willen gaan innemen als er aan het eind van het schooljaar leden
uitgaan. Welkom!
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Onderwijs
Cito toetsen: Als basisschool neem je bij de leerlingen vanaf groep 3 toetsen af uit je
methodes ( rekenen, taal, spelling, enz). Dit gebeurt meestal 1x per maand.
Daarnaast maken we gebruik van de cito toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde
toetsen die we afnemen medio januari en eind mei. Hiermee kunnen we als school
zien of ons leerstofaanbod voldoende resultaat oplevert bij onze leerlingen. We
bespreken met elkaar de resultaten nav de analyses die de leerkrachten maken.
Ook bespreken we onze schoolresultaten met de 2 andere teams van ons cluster.
Nieuwe rapporten
Het eerste rapport dat uw kind in februari meebrengt ziet er anders uit. Zowel qua
inhoud als qua vormgeving. Nav de ouderenquête zijn de keuzes gemaakt. We
maken het rapport vanaf nu in ons digitale administratiesysteem en printen het
daarna uit. Het is een pilot, we evalueren hierna en het kan zijn dat er nog wat
aanpassingen komen.

Personeel
Krista van Vreeswijk begint maandag 4 februari op De Regenboog. Zij zal op
maandag, woensdag en donderdag aanwezig zijn op school om managementtaken
te vervullen.
Het team start met een visie-traject: wat is onze visie op leren en ontwikkelen, wat
voor school willen wij zijn en wat zijn onze gezamenlijke ambities. Dit traject gaat
begeleid worden door bureau sSprong. Komende maandag 4 februari zal het eerste
gesprek plaatsvinden en we zullen binnenkort starten.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Amperse - 0610749187
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