NIEUWSBRIEF februari 2022
DE REGENBOOG
Schooljaar 2021-2022
Drukke weken…
Het zijn drukke en ook rommelige weken op school.
In groep 3 t/m 8 worden CITO-toetsen afgenomen. Veel kinderen zijn
afwezig door verkoudheidsklachten of corona (kinderen sluiten
gelukkig vaak aan via Google Meet voor instructie en contact met de
groep).
We hebben een monitor bezoek gehad van de inspectie van
onderwijs, wat gericht was op onze les kwaliteit. Binnenkort krijgen
de kinderen hun eerste rapport alweer mee.

Kalender februari
Maandag 14 februari Parro-agenda open voor de oudergesprekken
Vrijdag 18 februari 1e Rapport mee
Maandag 21 februari Studiedag alle kinderen vrij !
Maandag 21 t/m 25 Hele week oudergesprekken
Maandag 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

Algemene informatie
Inspectie van onderwijs monitor bezoek
Leskwaliteit
Dinsdag 25 januari hebben we bezoek gehad van de
inspectie van onderwijs gericht op onze leskwaliteit. Met het
monitor bezoek doen we mee aan een landelijk onderzoek
van de inspectie over de leskwaliteit van alle basisscholen in
Nederland. We hebben mooie feedback ontvangen van de
inspecteur op onze EDI-lessen. Expliciete Directe Instructie
model (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit
te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere
leerprestaties bij alle kinderen.
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Oudergesprekken
In de week van 21-25 februari zijn er oudergesprekken gepland voor groep 1 tot en met 7.
We voeren de gesprekken via Google Meet of telefonisch. De gesprekken voor groep 8 zijn
deze week ingepland op school.
De gesprekken voeren we op dezelfde manier als vorig jaar; we willen onze kinderen meer
betrekken bij het onderwijsleerproces en ze hierbij zelf meer eigenaarschap laten ervaren.
Vanaf groep 5 zijn de kinderen dan ook aanwezig bij het Meet-gesprek online. In de
afgelopen weken zijn er veel kinderen afwezig geweest. We hebben daardoor nog niet alle
CITO- toetsen kunnen afnemen. Het kan dus zijn dat er soms een CITO-toets resultaat niet
is ingevuld op het rapport.

Mad Science - email
Het is bijna zo ver: de naschoolse wetenschap en techniek cursus van Mad
Science komt naar jullie school! Kijk snel in de bijlage.
Voorafgaand aan de cursus willen wij natuurlijk eerst even kennis maken.
In de bijlage staat alle informatie en een leuke film met verschillende proefjes!

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms duurt zo’n
periode te lang en stapelen problemen zich op. We
kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt
met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Om over
Corona nog maar te zwijgen, want dat vraagt van ons allemaal veel
aanpassingsvermogen. Bepaalde situaties vragen veel van ouders en soms dreigt de
emmer dan over te lopen Voor die gezinnen bestaat er in de gemeente Buren sinds
begin 2021 een mooi initiatief: Buurtgezinnen!
Buurtgezinnen zoekt voor gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken
een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun doordat de kinderen daar gaan
spelen. Op die manier worden de ouders ontlast en krijgen de kinderen een beetje
extra aandacht. De steun varieert van een dagdeel per week tot een weekend in de
maand en alles ertussenin. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun
geven? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Je kan ook
rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Lieke van der Heijden op 0610812552 of via lieke@buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen Buren kun je ook volgen via buurtgezinnengemeenteburen op Instagram
en Buurtgezinnen.in.Buren op Facebook. Leuk als je volgt!
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Personeel- Management team (MT)
Het management team van de Regenboog bestaat sinds 1 januari uit drie leden; de directeur
Annemarie Looijenga, de IB-er Marleen Driessen en PBS-coach en bovenbouw leerkracht
Marjan Jongejan. Vanaf 1 januari hebben we Marjan Jongejan ook gevraagd deel te nemen
aan het MT. Het is goed het management uit te breiden met stem van een leerkracht en
tevens onze PBS-coach.

Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463

3

