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Tevreden

Donderdag 2 februari heeft B&T het

tevredenheidsonderzoek in 1 dag

uitgevoerd op de Regenboog. We

kijken terug op een mooie dag met

een mooi eindresultaat. De eerste

uitslagen staan verderop in deze

nieuwsbrief.

Kalender februari 2023

Vrijdag 17 februari 1e rapport mee !
Maandag 14 februari intekenen via de Parro agenda vanaf 16.00 uur
Dinsdag 14 februari tot 17 februari definitieve VO- adviesgesprekken groep 8
Maandag 20 februari tot 23 februari oudergesprekken
Vrijdag 24 februari studiedag kinderen vrij
Maandag 27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10 maart Studiemiddag. Kinderen vanaf 12.00 uur vrij



Nieuwe kinderen

In de kleutergroep is Luna gestart in groep 1. Wat een spannend

moment! We wensen Luna veel plezier en een leerzame tijd op De

Regenboog.

Algemene informatie

CITO- periode afsluiten

Op dit moment worden de laatste CITO-resultaten ingevoerd

door de leerkrachten. We zijn de resultaten aan het

analyseren voor de rapporten. Het is even zoeken in het

nieuwe programma Leerling in beeld. In het rapport geven

we uw kind (eren) een nieuw overzicht mee met de CITO-

resultaten. Dit kan de leerkracht toelichten tijdens het

rapportgesprek.

Oudergesprekken vanaf maandag 20 februari

Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig.

Het is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen het gesprek voeren. Als kinderen

meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van het leerproces, kunnen ouders hier ook

op een sturende of ondersteunende manier bij betrokken worden. Zo ontwikkelen onze kinderen

eigenaarschap over het leerproces.



Intekenen via Parro

Voor de oudergesprekken kunt u intekenen via de Parro app. De leerkrachten zetten de agenda

open op maandag 13 februari vanaf 16.00 uur.  De agenda sluit op vrijdag 17 februari. Als u

intekent, vergeet dan niet om op 'opslaan' te klikken.  We rekenen op uw komst. Mocht u niet

fysiek op school kunnen komen, dan kan u de leerkracht een bericht sturen en ontvangt u een

link om digitaal een gesprek te kunnen voeren.

Tevredenheidsonderzoek B&T

De eerste uitslag ; De rapportcijfers van de Regenboog !

Komende week delen we met u de conclusies van het tevredenheidsonderzoek in de vorm van

een poster. Het stakeholder gesprek met vier ouders van de Regenboog hebben we als zeer

prettig ervaren. Dank ouders !



Personeel

We hebben maandag 30 januari afscheid genomen van juf

Karima. Karima gaat op zoek naar een passende nieuwe

uitdaging.

Wist u dat… er op de Regenboog ?

De kinderen altijd 2x buiten spelen

De leerkrachten elkaar helpen bij het nieuwe leerlingvolgsysteem

De leerkrachten graag met ouders in contact zijn

Tot slot
Heeft u vragen, belt/mailt u even.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Looijenga

06-16407463


