
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF augustus/september 2019 

DE REGENBOOG 
 

Schooljaar 2019-2020 
 
 

 
Om te beginnen... 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start !  
De afgelopen dagen zijn we met elkaar, het team van de Regenboog,  aan het voorbereiden 
geweest voor de start van het schooljaar. We kijken terug maar vooral ook vooruit … met 
veel energie en positiviteit zien we het nieuwe schooljaar tegemoet. 

 
Kalender  
maandag 2 september 2019 - eerste schooldag  
 

 
 
Eerste schooldag 
Maandag 2 september starten we met alle kinderen en leerkrachten op het schoolplein om 
de eerste vakantieverhalen met elkaar te delen. Om 8.30 uur openen we met samen het 
nieuwe schooljaar en daarna gaan we met elkaar naar binnen om het nieuwe meubilair te 
bewonderen. De lessen beginnen om 8.40 uur.  
U bent als ouders van harte welkom om even te blijven voor 
de opening en na 8.40 uur staat er voor u nog een kopje koffie 
klaar in de hal. Ik hoop u allen even te ontmoeten in de hal. 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Maandag 2 september starten Lisa, Merel en Mylla in groep 1 
en Lotte in groep 3. Wat een spannende dag, we wensen jullie veel plezier en een leerzame 
tijd op De Regenboog. 
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Algemene informatie 
Jaarkalender 
De jaarkalender van 2019-2020 is bijna klaar. Zodra de jaarkalender helemaal compleet is 
ontvangt u die via de mail. Nog even geduld. 
 
Informatie over de groepen 
Woensdag 4 september krijgen alle kinderen een informatiebrief mee waarin de werkwijze 
van de nieuwe groep staat beschreven en alle praktische informatie.  
 
Groente en Fruitdag 
Sinds de meivakantie hebben we een  echte groente en fruitdag 
ingevoerd op de Regenboog. Vanaf dit schooljaar worden dit  drie 
dagen  per week, nl.  dinsdag, woensdag en donderdag.  
 
De Regenboog wil graag deelnemen aan het EU-Schoolfruit. 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende 
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle 
leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Het 
EU-Schoolfruitprogramma 2019-2020 loopt van 11 november t/m de week van 13 april.  
 
In oktober krijgen we bericht of we mogen deelnemen aan dit programma. Tot die tijd willen 
we u vragen zelf uw kind fruit/groente mee te geven. Op de eerste schooldag krijgen alle 
kinderen een appeltje van Peters Fruit. Bedankt ! 
 
Parro 
Afgelopen jaar hebben wij met de hele school met Parro gewerkt. Dit is ons 
goed bevallen en daarom gaan wij er dit schooljaar mee verder. 
Het is belangrijk dat u ‘synchroniseert’. Daarna kunt u bij ‘Beheer’ de juiste 
groep aanklikken. Dan bent u weer gekoppeld. Mocht het niet lukken, 
spreekt u dan de leerkracht even aan.  
 
Godsdienst  
Vanaf dinsdag 10 september komt Juf Miranda weer les geven in groep 5 t/m 8. 
 
Rust in de school 
We ervaren veel drukte bij het naar binnen lopen van de kinderen om 8.25 uur en om 13.10 
uur daarom kiezen we ervoor om vanaf dinsdag 3 september eerst buiten de hele groep te 
verzamelen en daarna lopen we rustig naar binnen. Dit maakt kinderen bewust om te 
stoppen met hun spel en ‘letterlijk’ even stil te staan bij de start van de dag. Door de 
kinderen zelf hun jas en tas op te laten ruimen willen wij de zelfstandigheid van de kinderen 
bevorderen. 
De kleuters mogen om 8.20 uur naar binnen. 
 
Onderwijs  
Visie traject 
Voor de zomervakantie heeft het team een positieve afsluiting gehad van het visie-traject. 
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Zijn we nu klaar ? Nee, zeker niet. Samen met onze meerscholendirecteur ga ik de komende 
periode ons schoolplan schrijven want dat is de volgende stap na het vaststellen van onze 
visie en missie. 
 
Onze speerpunten voor 2019-2020 zijn: 

● ICT implementeren. We hebben 60 chromebooks en 8 tablets in gebruik. 
● Borgen van Leskracht ( nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur/techniek voor groep 3 t/m 8). 
● Borgen van Taalactief (nieuwe methode voor taal voor groep 4 t/m 8). 
● Borgen van Kleuterplein (nieuwe kleutermethode). 
● Borgen van Groove Me (nieuwe methode voor Engels voor de groep 1 t/m 8). 

 
PBS 
 
Officiële opening 
Voor de zomervakantie heeft u al gehoord dat we nu ‘echt’ een PBS 
school zijn. We hebben aan alle voorwaarden voldaan om het officiële 
bordje ‘ PBS school’ op de gevel te mogen hangen/plaatsen. Als we het 
bordje hebben ontvangen van PBS Nederland gaan we dit op kort 
termijn vieren met alle kinderen van de Regenboog. We maken we er 
een feestelijke onthulling van. De voorbereidingen zijn al in volle gang !  
 
PBS lessen 
Via de Parro gaan we u wekelijks op de hoogte houden van de PBS lessen. 
In de eerste schoolweken geven we elke dag een PBS les om alle afspraken op te frissen. 
Komend schooljaar mag u ook komen kijken naar een PBS les in de klas. 
De data volgen nog. 
 
De gouden weken 
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil je als leerkracht de groep beter leren kennen en 
daarnaast bouwen aan een veilig klimaat, deze weken tot aan de herfstvakantie noemen we 
de ‘Gouden weken’. Naast alle PBS lessen gebruiken we de komende weken allerlei 
energizers en andere leuke werkvormen om elkaar beter te leren kennen. 
 
OC / MR / GMR 
 
De eerste vergaderingen zullen eind september weer plaatsvinden.  

Reminder vrijwillige ouderbijdrage: Let op ! 
Dit is het goede rekeningnummer. 

Ouderbijdrage Ouders betalen voor openbaar onderwijs geen schoolgeld. Wel wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is vastgesteld 
op €50,- per leerling voor de groepen 1 tot en met 7. Dit bedrag is inclusief de schoolreis. In 
verband met het schoolkamp in groep 8 vragen we voor deze leerlingen een bijdrage van 
€115,-. U kunt dit bedrag overmaken op  IBAN NL90 RABO 03303.26.600  t.n.v. Stichting 
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vrienden Openbare Scholen BasisBuren, onder vermelding van de voor en achternaam van 
uw kind(eren). Hoewel de bijdrage vrijwillig is en niet van invloed is op de toelating op onze 
school, spreekt het vanzelf dat ze niet gemist kan worden om alle plannen, die door 
oudercommissie en schoolteam ontwikkeld worden, mogelijk te maken. Uit de ouderbijdrage 
worden die uitgaven gedaan die niet vallen onder de reguliere onderwijsuitgaven: vaste 
uitgaven zijn de premies voor de ongevallenverzekering, bekostiging van schoolactiviteiten 
als het sinterklaas-, kerst-, eindfeest, Kinderboekenweek, musical / afscheid groep 8 en 
schoolondersteuning in het algemeen.  

 

Regenboog-team 
 
Juf Hanneke en Juf Hanna zijn deze week begonnen op de 
Regenboog met de voorbereidingen voor groep 1-2 en groep 
3-4. Welkom op de Regenboog juffen ! 
 
Groep 4-5  
Helaas kan ik, Juf Annemarie, op de woensdagochtend nog geen lesgeven in groep 4-5. 
Net als voor de zomervakantie worstel ik nog steeds met gezondheidsproblemen. Tot de 
herfstvakantie zal juf Hanna daarom de woensdag lesgeven in groep 4-5. Ik zal dit 
woensdag 4 september ook toelichten aan de kinderen van groep 4-5. 
 

Vervanging bij ziekte 

Als een collega ziek is, lukt het ons meestal wel om een vervanger te vinden. Soms valt een duo-collega 
in of iemand vanuit Ippon. Hoe pakken we het aan als er geen leerkracht beschikbaar is? We geven de 
groep van een zieke leerkracht vrij, als er geen vervanging beschikbaar is. Als dit op zeer korte termijn 
gebeurt, kunt u uw zoon of dochter wel naar school brengen. Hij of zij wordt dan in een andere groep 
opgevangen. Als een groep vrij krijgt, ontvangt u  een e-mail   en een bericht via  Parro .  

Ik besef dat het geen wenselijke situatie is om groepen vrij te moeten geven en hoop dat dit niet te vaak 
gaat gebeuren. Helaas is het wel de realiteit van het leraren te kort.  
 
 
Info vanuit SKLM 
Met school en SKLM is afgesproken dat SKLM regelmatig een bijdrage levert aan de 
nieuwsbrief van school. We zitten niet alleen in hetzelfde pand maar werken ook nauw 
samen. Door onderdeel te zijn van deze nieuwsbrief hopen wij dat dit nog meer zichtbaar 
word t.  
 
 
 
Ieniemienie 
Heeft u ook zo genoten van de vakantie?  
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Gerianne en Lianne hebben er erg veel zin in om samen het vaste gezicht te vormen van de 
groep. Beide hebben vorige jaar ook met de Ieniemienie kinderen gewerkt en zijn dus voor 
de kinderen en ouders bekende gezichten.  
 
Net als vorig jaar gaan Ieniemienie en de kleuterklas nauw met elkaar samenwerken. We 
spelen samen buiten en sluiten de thema’s op elkaar aan. Dit is niet alleen leuk maar 
bevordert ook de doorstroom naar het basisonderwijs. 
Leuk om te vermelden is dat na de grote vakantie de eerste 2 Ieniemienie kinderen op 
school starten, die door de nauwe samenwerking al bekend zijn met het gebouw, het 
kleuterlokaal, de juf en de methode van werken. Ook voelen ze zich vertrouwd met de 
kleuters waardoor dit minder spanning oproept bij de start in het basisonderwijs. Het is fijn 
om te ervaren dat iets wat bedacht is in de samenwerking in de praktijk ook zo werkt! 
 
We starten met het thema Welkom Puk. Een thema wat 
in het teken staat van emotionele veiligheid. Met elkaar 
gaan we ontdekken waar alle spullen in het lokaal liggen, 
de regels van de groep nemen we door en we maken 
kennis met elkaar. Elke ochtend beginnen we met in de 
kring te vertellen wie je bent. Kinderen vertellen hun 
naam (met wellicht hun achternaam) aan de andere 
kinderen. Op deze manier maken we een start met je 
zelf voorstellen. Ook verwelkomen we 2 nieuwe kinderen 
die we uiteraard een hele fijne, gezellige een leerzame 
tijd wensen bij Ieniemienie.  
 
 
Tot slot  
De eerste nieuwsbrief is een feit ! 
Bij wie kunt u als ouders terecht met uw vragen? 
Miv het nieuwe schooljaar kunt u als ouder voor alle vragen rondom uw eigen kind(eren) 
natuurlijk als eerste terecht bij de leerkracht. De leerkracht vraagt eventueel de locatieleider 
of de intern begeleider bij het gesprek of om advies. 
Voor allerlei praktische zaken rondom de school is de locatieleider degene die u kunt 
aanspreken, bellen of mailen. 
Gerrie Amperse als meerscholendirecteur is de direct leidinggevende van de locatieleiders. 
Zij is op de volgende dagen aanwezig op de diverse scholen: 
maandag - De Regenboog 
dinsdag - De Regenboog/De Sterappel 
woensdag - De Meent 
vrijdag - De Sterappel 
Ik wens u een goede start van het nieuwe schooljaar. 

Heeft u vragen, komt u dan even langs of belt/mailt u even.  
Met vriendelijke groet,  
Annemarie Looijenga 
06-16407463   
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