NIEUWSBRIEF oktober 2019
DE REGENBOOG
Schooljaar 2019-2020

Om te beginnen...
Het schooljaar is inmiddels alweer vier weken onderweg. De eerste weken is het soms even
wennen aan het ‘schoolse’ leven: de kinderen moeten wennen aan een nieuwe juf en het
weer op tijd naar bed gaan. We merken dat er nu rust is in en rond de school en hebben de
indruk dat vrijwel iedereen weer is gewend.

Kalender
woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek.
donderdag 3 oktober Blokfluitles groep 4.
woensdag 16 oktober Inloop ‘nieuwe klas’ 12.00-12.30 uur.
donderdag 17 oktober Inloop ‘nieuwe klas’ 8.15-8.45 uur.
Ouderavond groep 8
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober.
maandag 28 oktober leerlingen vrij ivm studiedag.
dinsdag 29 oktober MR vergadering met de 3 scholen.

Nieuwe leerlingen
Dinsdag 1 oktober zijn Levy en Jessie 4 jaar geworden. Welkom op De Regenboog !

Algemene informatie
Regen
De herfst is echt begonnen. Terecht kregen we de vraag van kinderen en
ouders : “ Wanneer mogen we naar binnen als het regent ?” .
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen om 8.20 uur en 13.05 uur naar
binnen, de kleuters mogen gewoon om 8.20 uur en 13.05 uur naar
binnen als het regent.

Overblijf
Ik heb verschillende reacties gehad op mijn brief over de koelkast.
Een verandering als deze kan als een verrassing komen. Als team hebben we hier meerdere
malen over gesproken en uiteindelijk deze beslissing genomen met als consequentie dat de
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broodtrommels in de kluisjes blijven. Afgelopen jaren hebben we de luxe gehad van een
grote koelkast. Andere scholen hebben geen koelkast in de school.
Het kan inderdaad met vleeswaren minder lekker zijn.
Een goede tip, 's morgens bevroren brood smeren dan blijft het langer koel.
En gelukkig zijn er vele keuze mogelijkheden aan beleg of koeltasjes/broodtrommels enz....

Groente en Fruitdag
Goed nieuws! Onze school is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2019-2020.
We krijgen 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de
hele school!
Het EU-Schoolfruitprogramma 2019-2020 loopt van 11 november t/m
de week van 13 april.

Parro
Reminder : Stel de privacy voorkeuren in !
Blokfluitles groep 4
De blokfluitlessen van juf Marjolein zijn op donderdag van 11.15 uur tot 12.00 uur. Kleine
miscommunicatie we dachten dat de lessen op dinsdagochtend waren. Excuus voor de
verwarring.

Onderwijs
Groep 3 , 4 en 5
De afgelopen week zijn we met de leerkrachten van groep 3, 4 en 5 aan het kijken naar
mogelijkheden om meer te gaan samenwerken. De leerkrachten geven bijvoorbeeld allebei
rekeninstructie om 9.00 uur aan groep 4 in hun eigen groep. Het zou veel efficiënter zijn om
1 rekeninstructie te geven. We onderzoeken nu de mogelijkheden met de extra inzet van
een onderwijsassistent.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de
Kinderboekenweek 2019 met als thema “
Reis mee!”.
In de klassen zullen we hier aandacht aan
besteden. Ook is het een mooi moment voor
u om thuis extra aandacht aan het lezen te
besteden en kinderen te motiveren.
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Ouderklankbord
1e bijeenkomst
De ouders beginnen met een compliment. Fijn dat er rust is in de school !
Communicatie
Als er veranderingen zijn in beleid of werkwijze binnen de school, vinden de ouders het
prettig om de redenen te horen in de communicatie. Dat gaat gelukkig steeds beter,
vertelden de ouders.
Beweging
Kan er (meer) aandacht zijn voor beweging tussendoor? Bijvoorbeeld Daily Mile. We hebben
gepraat over de roosters en dat de Daily Mile een te grote dagelijkse activiteit zou zijn op dit
moment. Wat we wel (meer) kunnen doen in de groepen zijn energizers, dat zijn korte
bewegingsactiviteiten, soms met muziek.
Traktaties
Wat is het beleid m.b.t. traktaties? We adviseren zo gezond mogelijk. Als er meer dan één
snoepje in een traktatie zit, mogen de kinderen er één opeten, de rest gaat mee naar huis.

PBS
Officiële opening vrijdag 8 november 12.00 uur !
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OC / MR
OC- Werkgroepen en ouderactiviteiten
Leden van de oudercommissie vormen samen met leerkrachten werkgroepen, deze zorgen
voor de organisatie van activiteiten voor de kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a.
de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest en het schoolreisje.
Naast de vaste vieringen en activiteiten zijn er ook spontane activiteiten en acties. Zoals o.a.
een sponsorloop of een bloembollenactie.
Wie zit er in de OC:
Voorzitter: Olga Hoek, moeder van Kim en Jolien.
Secretaris: Christine van Binsbergen, moeder van Thijs en Saar.
Penningmeester: Erika Vink, moeder van Tim.
● Anita de Vree, moeder van Ilse.
● Els van Schaik, moeder van Elin en Ivar.
● Marianne Nap, moeder van Ilse en Thijs.
● Vanessa Schreuders, moeder van Roos.
● Saskia Briene, moeder van Luke.
MR
Wat is en wat doet de Medezeggenschapsraad?
De raad is een wettelijk vastgesteld orgaan dat op iedere school moet bestaan. Het heeft
medezeggenschap in meer of mindere mate wat betreft alle zaken die de school aangaan.
De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leraren. De leden van deze raad treden volgens
rooster af. De leden worden gekozen voor drie jaar, waarna zij zich wederom verkiesbaar
kunnen stellen. De schoolleider is een belangrijk gesprekspartner van de groep.
Waarom ouders en leraren?
Om samen een advies of oordeel te kunnen vormen over zaken die ter tafel komen.
MR-leden zijn aanspreekbaar voor iedereen. De MR denkt mee in
oplossingen/verbeteringen die de kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen.
Dat is het doel van de MR.
Onze MR heeft een vastgesteld vergaderschema en een vaste vergaderagenda. Welk punt
van de agenda besproken wordt, stelt de raad vast. Ouders en leraren kunnen
bespreekpunten inbrengen bij de secretaris.
Wie zit er in de MR:
Voorzitter : Willem-Peter Ridder, vader van Tom en Saar.
MR-lid : Ilona van Blijderveen, moeder van Emma en Sara.
MR-lid : Jeffrey Veldboer, vader van Zomer en Jop
Leerkrachten :
Judith Rensen
Brenda Boere
Marissa de Jager
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STIB
Hallo,
Maak jij je wel eens zorgen over de ontwikkeling van jouw kind?
Kun je hulp gebruiken bij lastige situaties die met opvoeden te
maken hebben? Wil je eens praten over wat een scheiding doet
met kinderen? Of heb je andere vragen of zorgen die te maken
hebben met jouw kind(eren)?
Ik sta graag voor je klaar. Mijn naam is Bianca Tofohr en ik ben als medewerker jeugd
werkzaam in Stib. Stib staat voor “Sterk in de buurt” en is het gebiedsteam van de gemeente
Buren.
In mijn werk als medewerker jeugd heb ik veel contact met kinderen, hun ouders, scholen en
verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij gezinnen. Ik voer gesprekken en zorg
ervoor dat, daar waar nodig, gezinnen de juiste ondersteuning krijgen. Alle scholen in de
gemeente Buren hebben binnen Stib een vaste contactpersoon en voor de scholen in
Lienden, Ingen en Ommeren ben ik dat.
Ik ben iedere donderdag tussen 14:00 uur en 16:00 uur aanwezig op een van de scholen.
De schoolleiding weet waar ik ben. Je bent altijd welkom om dan bij mij binnen te lopen.
Graag luister ik naar jouw verhaal en denk ik met je mee.
Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Bianca Tofohr
Tel.nr. 0613148574
btofohr@buren.nl
Aanwezigheid 14.00-16.00 uur op de Regenboog.
19 september
10 oktober
7 november
21 november
6 februari
5 maart
2 april
14 mei
18 mei
9 juli
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Regenboog-team
Dag allemaal,
Sinds dit schooljaar mag ik op maandag en vrijdag juf zijn van groep 3/4 op
de Regenboog.
Ik ben Hanna Geraerts en al een aantal jaar werkzaam bij BasisBuren.
Samen met mijn vriend en zoontje van drie woon ik midden in Maurik. In
januari hopen wij beschuit met muisjes te kunnen trakteren voor ons tweede
kindje.
De leukste dingen van het beroep leerkracht vind ik om een kind te laten groeien, te laten
geloven in zijn kunnen en dat geen één dag hetzelfde is. Daarnaast ben ik fan van teken- en
handvaardigheidslessen. Niet omdat ik het zelf zo goed kan, maar vooral om kinderen te
leren om door te zetten en verwondering te houden met dingen om zich heen.
Tot ziens op school.

Stagiaire in de klas:
Extra handen in de klas, super fijn!
In groep 1-2 Juf Christy maandag, dinsdag en donderdagochtend. ( Onderwijs asst)
In groep 6 Juf Jeanine donderdag (PABO)
In groep 7-8 Juf Noelle dinsdag.(PABO)
Ik ben Noëlle en ik loop stage in groep 7/8. Ik ben net begonnen aan de ALPO in Utrecht,
dat is een combinatie studie tussen de universitaire opleiding Onderwijswetenschappen en
de PABO. Ik zal een half jaar in de bovenbouw blijven en in februari ga ik door naar groep
1/2. Ik kijk erg uit naar mijn stage tijd en ik hoop er veel van te kunnen leren.
Zelf woon ik nog thuis bij mijn ouders in Arnhem. Daar ben ik in mijn vrije tijd vaak op
scouting te vinden waar ik ook leiding ben. Ook heb ik nog een bijbaantje bij de Albert Heijn
waar ik elke week de vakken vul.
Mijn vaste stagedag is dinsdag, maar een paar keer per jaar heb ik stage week dus dan zal
je me de hele week zien rondlopen.
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Tot slot
Als ik rondkijk op de Regenboog zie ik vrolijke kinderen
daar word ik ‘ Heppie’ van.
Op mijn kantoor hangt dit gedichtje ‘Heppie’.

Heeft u vragen, komt u dan even langs of
belt/mailt u even.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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Bijlage:
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