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En Nu..
Koningsspelen 2021 op de Regenboog hebben we het klassieke
waslijn spel midden in de hal gespeeld. We hebben genoten van
een gezellige dag gisteren. De meivakantie is nu aangebroken.
Voor de kinderen even niks. Het blijven toch rare tijden door alle
corona prikkelen.

We wensen u, als
team, een fijne
meivakantie!

Kalender- Mei
Meivakantie 3 t/m 14 mei
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Algemene informatie

Moederdag en vaderdag
Vorig jaar heeft de lockdown ons aan het denken gezet over het maken van moeder- en
vaderdag cadeautjes. We hebben hier meerdere malen over gesproken als team en we
zetten de traditie niet voort.
We hebben als team de keuze gemaakt om het vader- en moederdag
cadeau alleen nog in groep 1-2 te maken.



Onderwijs

CITO resultaten- midden meting

Maandag 26 april hebben we de Cito resultaten van de midden meting met elkaar
geanalyseerd. We hebben samen de resultaten van iedere groep goed bekeken.
Bij sommige groepen heeft de lockdown impact gehad. Schoolbreed zien we dat begrijpend
lezen een aandachtspunt is. Dit hebben direct verwerkt is onze groepsaanpak en
leesonderwijs. Ook voor volgend schooljaar blijft dit een speerpunt.

In Cito brief stond de volgende alinea:
“Geen nadruk op achterstand, gewoon volgen in de ontwikkeling
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. Belangrijk is juist in te zien
dat kinderen ook heel veel geleerd hebben tijdens de periode van de schoolsluiting. Het
telkens spreken over achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen (en
leerkrachten). Laten we met zijn allen trots zijn op wat er mogelijk is gemaakt. Scholen
zetten het leren en de ontwikkeling van een kind centraal.
Gaan niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken
hoe de leerlingen er nu voor staan,
en werken van daaruit verder aan de
ontwikkelingsverschillen (een betere term).
Vanuit Cito ondersteunen we daarbij. “

Deze alinea geeft goed weer hoe wij als school er ook
naar kijken.

NPO gelden

U zult wellicht ook van een ander actueel onderwerp gehoord hebben: het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO), dat opgezet wordt om gericht te kunnen werken aan de
corona gerelateerde vertragingen. In dat kader is het belangrijk om goed te weten waar
kinderen nu staan: welke vertragingen en problemen er bij hen zijn. Elke school wordt
geacht een zogenaamde 'schoolscan' uit te voeren in de maand april. Dit is een probleem-
en behoefteanalyse op kind- en schoolniveau. Op basis daarvan worden beredeneerde en
onderbouwde keuzes gemaakt voor passende interventies/maatregelen. De analyse richt
zich niet alleen op de leerontwikkeling, maar ook op de sociale ontwikkeling en het
welbevinden van kinderen. Ook op de Regenboog zijn we bezig met deze schoolscan en
inventariseren van de onderwijsbehoefte van de kinderen.
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Bovenbouw ‘T Past

De afgelopen periode zijn er verschillende
incidenten geweest in groep 6-7-8. Soms
onschuldig maar ook serieuze incidenten waarin
kinderen elkaar geen ruimte geven. We hebben
hiervoor de hulp van ‘t Past uit Tiel ingeroepen
om met ons mee te kijken. We ervaren nu bij
‘vrije’ momenten of wisselingen dat de sfeer snel
om kan slaan en dat is/voelt voor sommige
kinderen onveilig. De medewerker van dit bureau
heeft de groepen geobserveerd en gesprekken
gevoerd met de leerkrachten. Naar aanleiding
van deze input heeft zij een rapportage gemaakt
en ons geadviseerd.  Het ‘t Past geeft ons meer
inzicht gegeven op de groepsdynamiek en ook na
de zomervakantie blijft ‘t Past ook betrokken voor
het behouden van de positieve sfeer en
voortgang.

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/

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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