NIEUWSBRIEF Maart 2020
DE REGENBOOG
Schooljaar 2019-2020

Om te beginnen..
De voorjaarsvakantie is weer voorbij!
Alles begint weer te kriebelen...op naar de Lente!

Kalender
10 maart Inloop Leskracht groep 1 t/m 5
12 maart Inloop Leskracht groep 6 /m 8
13 maart NL Doet > Hulpouders gezocht?
16 t/m 20 maart Kriebels in je buik
18 maart Poodiejoone groep 1-2
24 maart MR 3 scholen
27 maart Open PBS Lessen 8.30 uur tot 9.00 uur.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 is Fem gestart. Hartelijk welkom op de Regenboog !
Onze kleutergroep telt alweer 30 kleuters, er zijn ook nog kleuters aan het wennen. We zijn
bezig om te onderzoeken op welke manier we de kleutergroep kunnen ondersteunen.

Algemene informatie
Help mee ! NL Doet op de Regenboog vrijdag 13 maart
Op vrijdag 13 maart gaan we onder schooltijd aan de slag in
en rondom de school.
We willen graag een aantal klussen grote klussen gaan
aanpakken. Dit kunnen wij niet alleen. Daarom willen we u
vragen, als u een uurtje vrij heeft kom dan even helpen op de
Regenboog. Vele handen maken licht werk! Geef u op bij de
locatieleider.
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Onderwijs - Analyseren van toetsresultaten
Begin januari hebben we met ons hele team een training gevolgd
over het analyseren van de resultaten van Cito-toetsen. We waren
hier al langer mee bezig, maar deze training heeft ons weer een
stap verder geholpen. We hebben vooral bruikbare tips gekregen
over het leggen van verbanden tussen verschillende toetsen
(bijvoorbeeld tussen rekenen en begrijpend lezen). Verdere tips hadden betrekking op het
beter in beeld krijgen van het individuele kind, zodat we hier ons onderwijs weer op aan
kunnen passen.
De vrijdag (studiedag 21 februari ) voor de voorjaarsvakantie hebben we deze kennis mooi
kunnen gebruiken bij de evaluatie van onze laatste Cito-resultaten (de midden-meting). Alle
leerkrachten hadden de behaalde resultaten van hun groep nauwkeurig geanalyseerd en
vervolgens gepresenteerd binnen ons hele team. Door zo samen de resultaten te bespreken
en onderzoeken, hebben we een goed beeld gekregen waar de onderwijsbehoeften van de
groepen en de kinderen liggen en zijn de eerste plannen van aanpak al gestart. Kortom: een
dag die ons veel heeft opgeleverd.

Kriebels in je buik
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en
basisonderwijs. Wij geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken
met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te
geven aan relationele en seksuele vorming.
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel
vragen over het thema. De Regenboog sluit met de lessen relationele en seksuele vorming
aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken
vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en
dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven.
Klik op de link voor meer informatie:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-de-lentekriebels

PBS Ouderdenktank
Het doel van de ouderdenktank is om jullie als ouders
te betrekken in de aanpak van school bij actuele
onderwerpen waar we als school veel mee te maken
hebben. Met name bij onderwerpen die thuis
doorspelen is de samenwerking tussen school en
ouders van groot belang en is jullie input hard nodig.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van de
mobiele telefoon/ appgedrag, huiswerkbeleid,
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veiligheid in en rondom school, PBS tips voor ouders thuis, etc.
Het is de bedoeling om dit schooljaar 1 a 2 keer samen te komen met een aantal ouders en
leerkrachten. Heeft u interesse laat het Marjan Jongejan weten !

Personeel
Deze week start meester Bert op de Regenboog.
Hartelijk welkom !

Tot slot
Ik wil u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar wordt, uw kind dan zo
snel mogelijk in te schrijven. Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen
in gaan stromen.
Heeft u vragen, komt u dan even langs of belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
Zie bijlage voor Info over het coronavirus
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Bijlage
Informatie over het coronavirus voor ouders van kinderen op scholen of een kinderopvang
In Nederland zijn er 38 personen met coronavirus. De GGD geeft met deze brief uitleg.
Wat is er aan de
hand?
Er zijn verschillende plaatsen in de wereld waar het coronavirus voorkomt. In Nederland zijn er op dit
moment 38 personen besmet. Er wordt contact onderzoek gedaan naar de personen die hierdoor
mogelijk risico hebben gelopen. Deze mensen worden actief benaderd door de GGD.
Wat te doen als u of uw kinderen in Noord-Italië geweest zijn of ander gebied waar corona
optreedt?
Indien kinderen terugkomen uit Noord- Italië (of een ander land waar corona voorkomt):
- en zij geen klachten van koorts of hoesten hebben, dan kunnen zij gewoon naar school of
kinderdagverblijf. Dit is conform het landelijk advies van het RIVM. - op het moment dat
kinderen wel klachten van koorts of hoesten hebben, dan moeten zij niet
naar school of kinderdagverblijf komen en dus naar huis gaan/blijven. Als de klachten erger
worden, of kinderen zowel koorts als hoest klachten hebben, dan kunt u daar uw huisarts over
bellen.
Wat kunnen ouders en kinderen zelf
doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes.
Dit doe je door:
• handen wassen met zeep (https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk)
• niezen/hoesten in de elleboog
• papieren zakdoekjes te gebruiken

Heb je
vragen?
Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of op: https://www.thuisarts.nl/nieuwcoronavirus
Er staat ook informatie op de website van GGD Gelderland-Zuid.
Zit jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met GGD Gelderland-Zuid: 088 – 144 7272
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