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Leren..

Op de Regenboog willen we dat alle kinderen zich
ontwikkelen en gaan groeien. Dit zien we dan ook
na drie maanden onderwijs.

We gebruiken op de Regenboog ‘de leerkuil’ om
leren/groeien zichtbaar te maken en hoe leren voelt.
Een mooie manier om kinderen duidelijk te maken
dat niet alles gelijk perfect hoeft te zijn. En heel
eerlijk: leren doet soms een beetje pijn.

Kalender november
Maandag 7 november start de week van Respect
Maandag 7 november start de week van de Mediawijsheid.
Dinsdag 8 november Nationaal schoolontbijt, denk aan de 4B’s beker, bord, bestek en bakje.
Dinsdag 29 november Open PBS lessen, alle ouders zijn welkom !

Algemene informatie

Studiedag maandag 31 oktober

Na de herfstvakantie plannen we elk jaar een studiedag om ons met elkaar te verdiepen in
een onderwerp. Dit keer hebben we ons in de ochtend verder verdiept in:
Hoe communiceren we met ouders?  We zijn ons bewust hoe belangrijk het contact tussen
ouders, kinderen en leerkrachten is en dat deze ook zelfs bepalend is voor de
schoolresultaten van de kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en
het welbevinden op school. Graag zouden wij hier nog meer in investeren en zijn op zoek
naar manieren die bij iedereen passend zijn. Hierover later meer.
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In de middag hebben we ons verder verdiept in o.a. PBS, Kwink, onze manier van lesgeven
en leerresultaten. We zijn steeds meer op zoek naar de verbinding hiertussen (transitie),
zodat de losse onderdelen elkaar gaan versterken. Bijvoorbeeld als je 1 van de waarden van
PBS (Groei) ook benoemt tijdens een rekenles, wordt de waarde steeds krachtiger.

Inloop
De inloop van afgelopen weken was een groot succes. We hebben veel ouders gezien en
gesproken. Wat fijn dat de opkomst groot was.

Week van Respect
Ook dit jaar doen we weer mee met de
Regenboog. Komende week besteden we
in alle groepen elke dag aandacht aan het
onderwerp Respect.

Voor meer informatie :
https://weekvanrespect.nl/

Bezoek aan de Pantarijn
Afgelopen donderdag zijn we met groep 7 en 8 op bezoek geweest bij het Pantarijn in
Kesteren met als doel om een middelbare school van binnen te bekijken. Het Pantarijn had
leuke mini-lessen voorbereid die we hebben gevolgd: gym, kunst, Duits, Nederlands,
Biologie en scheikunde. Bij scheikunde hebben we zelf popcorn gebakken op een
brandertje. Ook kregen we gasbelletjes op onze handen die in brand werden gestoken. Het
was warm maar het deed geen zeer. Een leuke en geslaagde middag!

Luizen pluizen
Na herfstvakantie zijn alle klassen weer gecontroleerd op luizen. Heel fijn,bedankt moeders!
De luizen pluizen moeders zijn op zoek naar versterking.
Meld je aan bij de directeur.

OC Sint actie opbrengst
De Sint actie heeft 4057 euro opgebracht. Een mooi opbrengst !
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Wist u dat …er op de Regenboog
De juffen altijd thee drinken om 14.30 uur
Dat er een creatief circuit is in groep 1-2-3 en 3-4-5
In bovenbouw projecten worden afgesloten met presentatie
Een prachtige bibliotheek is met heel veel nieuwe boeken
Een leescoach is, Anne Dee.

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