
NIEUWSBRIEF juni-juli 2022
DE REGENBOOG

Schooljaar 2021-2022

Bijna vakantie ..
Terwijl ik de nieuwsbrief aan het schrijven ben, tikt de regen tegen het raam.
Het zijn nog ongeveer vier weken en dan loopt het schooljaar af. Dit schooljaar is voorbij
gevlogen. Op dit moment zijn we de laatste CITO-toetsen aan het afnemen voor het 2e
rapport. In de kalender is een overzicht van alle activiteiten voor komende periode. We
kijken uit naar de zomervakantie maar.. we houden de ‘focus’ nog even op het leren !

Kalender juni-juli
Vrijdag 10 juni Formatiebrief
Maandag 13 juni Ouderklankbord 9.00-10.00 uur , gaat niet door !
Dinsdag 21 juni Schoolfotograaf
Dinsdag 21 juni MR vergadering 20.00 uur- 21.30 uur.
Woensdag 22 juni Schoolreisje voor groep 1 t/m 7
Maandag 27 juni t/m donderdag 30 juni facultatieve oudergesprekken
Vrijdag 24 juni 2e rapport
Donderdag 30 juni Eindfeest
Vrijdag 1 juli Studiedag, kinderen vrij !
Dinsdag 5 juli Doorschuifmiddag nieuwe groep 13.00-14.00 uur
Woensdag 6 juli Musical en afscheid groep 8
Donderdag 7 juli Laatste schooldag !
Vrijdag 8 juli kinderen vrij.
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Algemene informatie

Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 mei was het eindelijk zover: de uitslag van de Cito
eindtoets was bekend!
Alle kinderen van groep 8 hebben hier hard voor gewerkt en
enorm hun best gedaan tijdens het maken van de toets.
De totale eindscore van onze groep 8 is 537,9; de landelijke
score is 534,8.
De Regenboog heeft dus een heel mooi resultaat behaald.

Facultatieve oudergesprekken

Als leerkrachten van de Regenboog vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te houden
over de ontwikkeling van uw kind(eren). De kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen op De
Regenboog daarom twee keer per schooljaar een rapport. Wij vinden het van belang om u,
als ouder(s)/verzorger(s), te informeren over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter op
sociaal en cognitief gebied als hier aanleiding voor is. Wij
kunnen het ons ook voorstellen dat u behoefte heeft aan een
gesprek.

Tussen 27 en 30 juni krijgt u de mogelijkheid om een gesprek
aan te vragen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Het
moment is bedoeld om u de gelegenheid te geven om, als u
deze heeft, vragen te kunnen stellen. Er zijn geen centraal
vastgestelde momenten. De leerkracht zal voor de periode van
27 tot 30 juni enkele momenten openzetten in Parro waarop u welkom bent (vanaf 20 juni
zal de Parro-app openstaan). Het is geen verplicht moment. U kunt ook door de leerkracht
worden uitgenodigd  voor een gesprek in deze week. Dit hoort u dan via de Parro-app of
telefonisch.U kunt hierna zelf intekenen via Parro.

Fotograaf

Beste ouder/verzorger,

Foto Koch komt 21 juni schoolfoto’s maken.
De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet
volgens de Privacy handhaving vanuit de
school.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking
aan gegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen.
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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.

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 groepsfoto 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!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Familiefoto’s met broertjes en zusjes die niet op school
zitten vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur.

Formatie 2022-2023
Vrijdag 10 juni informeren we u over de formatie van 2022-2023.
De groepsverdeling van groep 7 volgt zo snel
mogelijk.

Studiedagen-scholing leerkrachten
Het afgelopen schooljaar hebben we als team de
scholing van EDI, directe instructie model,
voortgezet. Met als resultaat dat alle groepen het
leerdoel van de les opschrijven, we gebruiken
beurtstokjes, evalueren de les en de kinderen zijn
meer eigenaar geworden van de rekendoelen.
Mooie stappen omdat er een doorgaande lijn zichtbaar is in de hele school. Verder hebben
we scholing gevolgd over trauma sensitief lesgeven. Hierbij staat de vraag centraal : Wat
hebben kinderen nodig ?
Ook hebben we ons verdiept in ons brein zoals op het plaatje rechts te zien is. We hebben
drie brein delen, wat is de functie en hoe kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op
de behoefte van het kinderbrein.
PBS Nederland heeft drie middagen verzorgd over de executieve functies en
het borgen van onze PBS afspraken. De Regenboog blijft in ontwikkeling.
Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Met vriendelijke groet,  Annemarie Looijenga
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