NIEUWSBRIEF juni 2021
DE REGENBOOG
Schooljaar 2020-2021
En Nu..
Terwijl ik alle data voor u op een rijtje typ realiseer ik mij hoe snel de
laatste schoolweken zijn gegaan. Op de kalender kunt u alle
bijzonderheden nog eens nalezen voor de komende periode.
Het was/is een heftig corona jaar. We kijken op maandag 28 juni met
het team terug maar vooral ook vooruit. Voor volgend schooljaar gaan
we er alles aan doen om rust te creëren en ondersteuning te
bieden waar nodig met onze NPO gelden.

Kalender- juni en juli
Dinsdag 22 juni Schoolfotograaf
Maandag 28 juni Studiedag: Evaluatie schooljaar 2020-2021 team. Kinderen vrij!
Donderdag 1 juli Schoolreisje groep 1 t/m 7
Vrijdag 2 juli 2e rapport mee!
Vrijdag 9 juli Eindfeest
Maandag t/m woendag 5-6-7 juli Kamp groep 8
Maandag 5 t/m donderdag 8 juli Facultatieve oudergesprekken
Dinsdag 13 juli Doorschuifmiddag nieuwe groep
Woensdag 14 juli afscheid groep 8
Donderdag 15 juli Laatste schooldag
Vrijdag 16 juli Kinderen vrij!
Zomervakantie

Nieuwe leerlingen
Lisa van Ossebruggen, Lara Peters en Tessa v/d Brand zijn 4 jaar geworden.
Welkom op de Regenboog!

Algemene informatie
Schoolfotograaf Koch
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken. In verband met de
gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra
voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van
de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er
worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind
zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere,
vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee
weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een
uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt
ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te
bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment,
waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de
foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met
een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.
De familie foto’s met broertjes en zusjes die niet op school zitten gaan ook dit jaar niet door
vanwege de corona maatregelen. Hopelijk kan dit volgend schooljaar wel.
Broertjes en zusjes die wel op school zitten gaan wel met elkaar op de foto.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
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Schoolreisje donderdag 1 juli
We verzetten ons schoolreisje voor groep 1 t/m 7 naar donderdag
1 juli omdat er op donderdag meer accommodaties open zijn en
we hebben op donderdag de hulp van onze gym meesters.
We zijn blij dat we dit jaar wel op schoolreis kunnen gaan ook al
zijn er nog corona maatregelen. De kinderen hebben zeker een
leuk uitje verdiend.
Door het verzetten van het schoolreisje schuift het eindfeest ook 1
week op. Anders hebben de kinderen echt een feestweek!

De formatie 2021-2022
De formatie is elk jaar weer een puzzel op de Regenboog door het aantal kinderen per
groep. Op dit moment zijn we er nog druk mee bezig. We nemen de MR-leden mee ons
proces. Dinsdag 15 juni hebben we MR vergadering daarna delen we zo snel de formatie
van 2021-2022 met u in een aparte brief.

De Regenboog heeft weer een Leescoach!!
Leescoach Bibliotheek Rivierenland stelt zich voor:

Leest uw kind graag? Heeft uw kind leesplezier?
Beste ouders/verzorgers,
Plezier hebben in lezen zorgt ervoor dat uw kind beter
leert lezen. En wie beter leest, kent meer woorden, leert
makkelijker en schrijft beter.
Als leescoach van Bibliotheek Rivierenland kom ik op
school en ondersteun leerlingen die het moeilijk vinden
het juiste boek te kiezen of die niet graag lezen. Ook vul
ik de schoolbibliotheek aan met nieuwe boeken.

Gratis lidmaatschap
Goed nieuws: vanaf 20 mei zijn de vestigingen van de bibliotheek
weer open! Wist u dat u uw kind gratis lid kunt maken van
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Bibliotheek Rivierenland? Via de oranje button regelt u dit eenvoudig online. Uiteraard kunt
u dit ook in de vestigingen laten doen.
Als je lid bent van de bibliotheek heb je ook gratis toegang tot de online
bibliotheek app. Met deze app kan uw kind genieten van de mooiste e-books
en luisterboeken. Waar en wanneer het maar wil.

Hartelijke groet,
Anne Dee
Leescoach Bibliotheek Rivierenland 4-12 jaar

Voeding op de Regenboog
Begin van het schooljaar heeft ons voedingsplan veel stof doen opwaaien. Heel begrijpelijk
omdat dit onaangekondigd bij u binnenkwam via een e-mail. Met de oudergroep, de ouders
die zich hebben opgegeven via de enquête, hebben we woensdagavond 19 mei een
brainstormsessie gehad. We hebben verwachtingen uitgesproken en het voedingsbeleid
besproken. We gaan het voedingsbeleid qua tekst aanpassen en de afspraken nog eens
goed onder de loep nemen. Dit bespreken we daarna weer met het groepje ouders.
Eind juni zullen we u hierover uitgebreid informeren.

Pleinwacht
Begin van schooljaar zijn we gestart met deze flyer
“Pleinwacht gezocht “. Daar hebben een aantal ouders op
gereageerd en die zijn gestart met pleinwacht lopen op de
vrijdag. We hebben nu nog ‘vaste’ mensen.
Iedere vrijdagmiddag lopen ze weer enthousiast en vrolijk
buiten van 12.00 uur tot 12.40 uur.
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Deze mensen willen we graag bedanken voor hun inzet.
We willen u vragen om een vrijwillige bijdrage over te maken naar de OC rekening.
NL90RABO03303.26.600
Dan kunnen we deze ouders eens flink in het zonnetje zetten. Deze bijdrage gebruiken
we ook om het buitenspeelgoed aan te vullen. Zo aan het einde van het schooljaar
willen we graag de speelgoedcontainer weer vullen met aantrekkelijk en nieuw
speelgoed.
Alvast bedankt!

BasisBuren Nieuwsflits
Goed onderwijs, goede communicatie
De NieuwsFlits is een interactief magazine voor personeel van BasisBuren maar kan ook
door ouders/verzorgers en andere belangstellenden gevolgd worden. Hieronder vindt u een
archief met de reeds verschenen edities. Klik op de link:
https://basisburen.nl/e-zines/

Het onderstaande artikel stond in de Nieuwsflits.

PBS en Kwink: 1+1=3!

Door: Marjan Jongejan PBS/ Kwink-coach OBS de Regenboog Ingen
In 2015 zijn wij op OBS de Regenboog begonnen met PBS (Positive Behavior Support). PBS is een
preventieve schoolbrede gedragsaanpak en werkt datagestuurd. Aan de hand van onze 4 waarden
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en groei zijn per situatie/ ruimte de gedragsverwachtingen
vastgesteld. Onze zelfgemaakte lessen hebben steeds dezelfde opbouw: de leerkracht doet het eerst
goed voor. Dan (vaak tot grote hilariteit van de kinderen) fout en vervolgens weer goed. Gewenst
gedrag bij de kinderen wordt beloond met een compliment of extra met een fiche waar de kinderen
een niet-materiële beloning voor kunnen kiezen. Bij ongewenst gedrag wordt de reactie-procedure
ingezet door de leerkracht. Het kind krijgt dan een keuze om gewenst gedrag te gaan laten zien.
Incidenten (bij “verkeerd”kiezen) worden geregistreerd en aan de hand daarvan kijkt het PBS-team
maandelijks waar en aan wie we extra aandacht moeten besteden als school (zijn er bijvoorbeeld veel
incidenten geweest in de gangen, dan wordt de les over “hoe gedragen we ons in de gang” opnieuw
onder de aandacht gebracht en geoefend. Voor kinderen die iets meer nodig hebben om gewenst
gedrag te kunnen laten zijn, hebben we gele en rode interventies ontwikkeld. Belangrijk hierbij is altijd
eerst te achterhalen waar het ongewenste gedrag vandaan komt (is het om aandacht te krijgen of juist
om een taak te vermijden). Op deze manier kun je op zoek gaan naar de juiste interventie. In 2019 is
de Regenboog officieel een gecertificeerde PBS-school geworden. Hier zijn we heel trots op.!
Vanaf de start van de PBS-implementatie zijn we telkens wel zoekend geweest naar meer verdieping
op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (naast de gedragsaanpak). Bij
PBS leren we wel om sportief gedrag te laten zien, maar hoe ga je er nu mee om als een ander dat
niet bij jou doet? We hebben geleerd hoe je je gedraagt tijdens de instructie en het zelfstandig
werken, maar wat kun je doen als je je werk moeilijk vindt en hierdoor frustraties ervaart? Welke
invloed heeft een keuze die je maakt op jou? op een ander? en op de hele groep? Voor ons team van
de Regenboog zochten we nog naar deze verdieping als aanvulling op PBS.
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PBS en Kwink

We hebben gekozen voor Kwink als methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL) omdat het
naadloos aansluit bij PBS. Net als PBS is ook Kwink preventief, schoolbreed en gericht op het
aanleren van positief gedrag. Kwink sluit aan bij de fases van groepsvorming en is een methode met
veel humor. Er wordt uitgegaan van 5 competenties mbt Sociaal Emotioneel Leren gebaseerd op de
ideeën van Kees van Overveld:
- Besef van jezelf
- Besef van de ander
- Keuzes kunnen maken
- Zelfmanagement
- Relaties kunnen hanteren
Door SEL leer je bijvoorbeeld omgaan met jezelf en de ander. Kinderen die hun eigen emoties
begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen bijvoorbeeld minder gauw geneigd zijn anderen
te kwetsen of pijn te doen. De kracht bij PBS en bij Kwink ligt vooral bij de transitie. Niet alleen tijdens
een PBS- of Kwinkles, maar de hele week ben je als leerkracht bewust bezig de koppeling te maken
tussen onze waarden, eigen gedrag, je manier van communiceren, het maken van keuzes,
eigenaarschap, je eigen leerproces, je resultaten, gedrag naar anderen en de betekenis hiervan. Net
als bij PBS geef je natuurlijk als leerkracht hierin het juiste voorbeeld.
Met Kwink brengen we de kinderen vaardigheden bij die ervoor zorgen dat ze zich aan de (PBS)
gedragsverwachtingen kunnen houden. Leuk om te ervaren dat PBS en Kwink elkaar versterken door
een zelfde aanpak en uitgangspunt. Voor ons team is dit de juiste aanvulling op PBS geworden voor
het Sociaal Emotioneel Leren (SEL).

Aanmelding nieuwe leerlingen
We willen u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind dan zo snel
mogelijk in te schrijven. Alvast bedankt!

Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Heeft u een naar gevoel, een suggestie of een opmerking laat het ons zo snel mogelijk
weten.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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