NIEUWSBRIEF mei 2019
DE REGENBOOG
Schooljaar 2018-2019

KALENDER
ma 29 april t/m
VAKANTIE
vr 3 mei
wo 8 mei:
schoolvoetbaltoernooi gr 5 t/m 6
di 28 mei:
gezamenlijke mr op De Meent, van 19.30-21.15 uur
wo 29 mei:
leerkrachten studiedag BasisBuren, leerlingen al vrij!
leerlingen start vakantie t/m maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
vrij 14 juni:
schoolfotograaf

Nieuwe leerlingen: Deze maand zijn er geen nieuwe leerlingen.
Algemene informatie
Groente en Fruitdag
Na de meivakantie voeren we een echte groente en fruitdag
in op school. Iedere woensdag vragen we aan u of u een
stukje fruit/groente mee kunt geven, zodat we met elkaar
een gezonde fruitdag binnen school hebben.

Koningsspelen
We kijken terug op geslaagde Koningsspelen, zowel in en om De Regenboog als op het
voetbalveld van Lienden. Natuurlijk gaan de leerkrachten nog evalueren, als u nog tops en
tips hebt, geef het aub op school door, zodat we er volgend jaar rekening mee kunnen
houden. We zijn blij met alle hulpouders, want zonder deze hulp kunnen we het niet
organiseren.
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Opknappen van het gebouw
Natuurlijk is het u al opgevallen, de Regenboog heeft een heuse make over ondergaan. De
laatste ruimtes worden op dit moment aangepakt, waarna het gebouw er goed fris en verlicht
uitziet!
Peuterspeelgroep
Op dinsdag, woensdag en vrijdag was Ieniemienie al in het gebouw aanwezig. Zij zullen nu
ook op maandagochtend op de Regenboog open gaan.

Onderwijs
Visie traject
Ook de derde bijeenkomst was een prima moment om met z’n allen te praten over wat we
goed onderwijs vinden, over de professionele cultuur, over de waarden en normen en over
de rol van de leerkracht. Op vrijdagmiddag 17 mei gaan we met het team weer verder.
Zien
De leerkrachten hebben in april voor alle leerlingen
observatielijsten ingevuld voor ons programma ZIEN.
De leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een
vragenlijst in.
In deze lijsten staan vragen over de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Welbevinden en betrokkenheid zijn de belangrijkste onderdelen. Als een kind
laag scoort op één van beide staat dat de ontwikkeling (ook cognitief) in de weg. Als er
redenen zijn om de ouders hierover te informeren hoort u dat natuurlijk. Ook als team
bespreken we de uitkomsten.

Personeel
Annemarie Looijenga
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zal Annemarie vanaf 1
augustus locatieleider op de Regenboog zijn. Wij wensen haar in
deze nieuwe functie veel succes en natuurlijk ook plezier.
De vrijdagen na de meivakantie zal Annemarie vanwege
gezondheidsredenen niet voor groep 1-2 staan. Hiervoor is een inval
verzoek bij Ippon neergelegd. Ippon is de organisatie die inval voor
ons regelt. Na de vakantie die eindigt op 10 juni kijken we weer wat haalbaar is voor
Annemarie. Zij is op de vrijdag wel aanwezig en zal vast wat ondersteunde directietaken op
zich nemen.
Karima Janssen
Karima moet het vanwege gezondheidsredenen rustiger aan doen. Judith Rensen zal op
woensdag groep 4-5 draaien en Karima staat wel zelf op donderdag en vrijdag voor groep 3.
Op de woensdagochtend is zij aanwezig en zal dan ondersteunde werkzaamheden
uitvoeren.
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Met vriendelijke groet,
Gerrie Amperse - 0610749187
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