
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF   November   2019  

DE   REGENBOOG  
 

Schooljaar   2019-2020  
 
 

 
Om   te   beginnen..  
 
Het   is   alweer   november   ..het   afgelopen   weekend   kwam   ik   deze  
prachtige   vliegenzwam   tegen.   Van   alle   kanten   merken   we   dat   er   een  
nieuw   seizoen   is   aangebroken.   De   eerste   nachtvorst   is   een   feit.  
Toch   sta   ik   graag   even   stil   bij   de   prachtige   natuur.   Wij   kijken   vaak  
vooruit   naar   alles   wat   komen   gaat…   maar   kinderen   kijken   vaak   naar  
alle   kleine   dingen   om   zich   heen...daar   geniet   ik   van.  
 
 
Kalender   
 
dinsdag   5   november   Ontruimingsoefening.  
dinsdag   5   november    Inloop   groep   1   t/m   5   Leskracht   14.45-15.15   uur.  
woensdag   6   Landelijke   stakingsdag   in   het   basisonderwijs,    De   Regenboog   is   gesloten.  
donderdag   7   november    Inloop   groep   6   t/m   8   Leskracht   14.45-15.15   uur.  
vrijdag   8   november    12.00   uur   onthulling   van   het   PBS   bordje.  
dinsdag   12   november   Start   schoolfruit  
donderdag   14   november   Ouderavond   Mediawijsheid   19.00   groep   6,7   en   8.  
dinsdag   19   november   Open   PBS   lessen   8.30-9.00   uur.   Alle   ouders   zijn   welkom!  

 
 
Algemene   informatie  
Groente   en   Fruitdag  
Vanaf   de   week   van   11   november   start   het   EU-Schoolfruit-   en  
groenteprogramma   2019-2020.   We   krijgen   20   weken   lang   gratis   fruit  
en   groente   geleverd   voor   de   hele   school   vanuit   de   leverancier:  
Freshweb   B.V.  
De   dinsdag   zal   onze   standaard   leverdag   worden.   
Omdat   we   dit   nog   moeten   opstarten   willen   wij   u   vragen   om   de   eerste   week   uw   kind(eren)  
zelf   nog   een   stuk   groente   en/of   fruit   mee   te   geven.  
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Week   van   respect:   4-10   november  

 
 
Gastlessen:  
Dinsdag   5   november   13.15   tot   14.00   uur   in   groep   7-8   komt   Burgemeester   de   Boer.  
Vrijdag   8   november   9.00-10.00   in   groep   6   komt   Paul   Mollema.  
 
Blokfluitles   ...muziekles  
De   afgelopen   weken   heeft   groep   4   blokfluitles   gehad   van   Juf   Marjolijn.   
Na   3   lessen   hebben   we   gemerkt   dat   de   meeste   kinderen   niet   heel   enthousiast   waren   over  
de   blokfluitles.   In   overleg   met   de   leerkrachten   zijn   we   opzoek   gegaan   naar   een   lesaanbod  
wat   beter   aansluit   bij   groep   4.   Onze   conclusie   was   meer   bewegen,   de   les   inkorten   naar   30  
minuten   en   ons   meer   richten   op   muziek   in   de   klas.   We   hebben   nu   1   les   uitgeprobeerd   en   de  
kinderen   zijn   meer   betrokken   en   blij.   De   blokfluiten   gaan   we   voorlopig   even   niet   gebruiken.  
 
Stakingsdag   6   november  
Op   6   november   staat   er   een   landelijke   stakingsdag   gepland   in   het   basisonderwijs.   
Elke   leerkracht   kan   ervoor   kiezen   om   wel   of   niet   te   willen   staken.   Op   de   Regenboog   kiezen  
we   ervoor   om   wel   te   staken.  

Waarom   is   er   een   staking   aangekondigd?   
•   De   kwaliteit   in   het   onderwijs   staat   onder   druk.   
•   De   personeelstekorten   vormen   een   steeds   groter   probleem.   
•   De   salarissen   blijven   nog   steeds   achter   bij   vergelijkbare   beroepen.   
•   De   politiek   aarzelt   om   werk   te   maken   van   een   aantrekkelijker   beroep,   met   een  
eerlijk   salaris   en   een   lagere   werkdruk.   
•   Minister   Slob   op   23   augustus   2019   kenbaar   heeft   gemaakt   geen   middelen  
beschikbaar   te   stellen   voor   structurele   oplossingen.   

We   hebben   een   prachtig   beroep   en   willen   dit   ook   in   de   toekomst   zo   kunnen   blijven   uitdragen!  
 
De   Week   van   de   Mediawijsheid   van   8   t/m   15   november   
In   de   week   van   8   november   zal   er   extra   aandacht   zijn   voor   mediawijsheid   in   groep   6,   7   en   8.  
Donderdag   14   november   is   een   ouderavond   voor   alle   ouders   van   groep   6,7   en   8.   De   avond   zal  
worden   verzorgd   door   Mediacoach   Rachel   de   Ploeg.   Weet   u   wat   tiktok   is?   Wat   is   wel   en   niet  
veilig   op   internet…?   Kom   naar   deze   avond   en   u   kunt   al   uw   vragen   stellen.  
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PBS-   ouderdenktank  
We   zijn   op   zoek   naar   ouders   die   willen   meedenken   over   PBS.  
De    ouderdenktank    komt   1-2   keer   per   jaar   bij   elkaar   om   samen   te   kijken   hoe   we   PBS   nog  
meer   vorm   kunnen   geven.   Heeft   u   interesse?   Meldt   u   aan   bij   Marjan   Jongejan.  
 
Onderwijs   
Studiedag   28   oktober   
Op   maandag   28   oktober   hebben   we   met   drie   scholen   een   gezamenlijke   studiedag   gehad.  
De   dag   stond   in   het   teken   van    ‘doelen   stellen’ .   Als   team   gaan   we   aan   de   slag   met   een  
veranderbord.   Om   de   4-6   weken   stellen   we   met   elkaar   een   doel   vast   en   welke   actie   we   gaan  
uitvoeren   om   het   doel   te   behalen.   Bij   deze   manier   van   werken   hoort   ook   dat   we   niet   meer  
vergaderen   maar    scrummen .   Ik   vind   het   heel   leuk   om   samen   met   het   team   op   deze   wijze   te  
gaan   werken.   Het   geeft   energie   en   we   pakken   doelen   gezamenlijk   op.   
Bij   de   onderstaande   link   kunt   er   meer   over   lezen.   
https://stichting-leerkracht.nl/agile-onderwijs/  
 
Enquête   groep   3   ouders  
De   ouders   van   groep   3   hebben   de   afgelopen   maand   een   enquête   kunnen   invullen   over   de  
ervaringen   van   de   eerste   schoolweken.   Dank   voor   het   invullen!  
De   punten   die   uit   de   enquête   zijn   gekomen   zijn   zeer   bruikbaar   en   we   gaan   we   zeker   iets  
mee   doen.   Voor   de   kerstvakantie   zal   ik   nogmaals   informeren   naar   alle   ervaringen.  
 
MR   /   GMR:  
Dinsdag   29   oktober   was   de   MR   vergadering   met   de   drie   scholen   op   de   Sterappel.   Gerrie  
Amperse   heeft   een   presentatie   gegeven   over   de   schoolplannen   van   cluster   Oost.  
 
Personeel  
Zwangerschapsverlof   van   Juf   Hanna  
Juf   Hanna   is   in   blijde   verwachting   van   haar   tweede   kindje.   Zij   zal   tot   aan   de   kerstvakantie  
werkzaam   zijn   in   groep   3-4   en   groep   4-5.   Op   dit   moment   ben   ik   druk   bezig   met   de  
vervanging   van   Hanna.  
 
Tot   slot  
Ik   heb   gemerkt   dat   ouders   regelmatig   even   bij   mij   binnen   stappen   om   iets   te   vragen   of   te  
overleggen.   Hier   ben   ik   heel   blij   mee!  
 
Heeft   u   vragen,   komt   u   dan   even   langs   of   belt/mailt   u   even.   
Met   vriendelijke   groet,   
Annemarie   Looijenga  
06-16407463  
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