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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van CBS De Regenboog. Met daarin informatie over de
audit, het nationaal schoolontbijt en nog veel meer.
Wij wensen u veel leesplezier!
Audit
Aanstaande maandag heeft onze school een audit van onze stichting. Een audit is een
zelfevaluatie van de school. De school wordt dan bezocht door drie directeuren en
iemand van het stafbureau van onze stichting, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit
van de school en waar de verbeterpunten liggen. Wij zijn erg blij met dit bezoek omdat
wij op deze wijze goed inzichtelijk krijgen wat wij op dit moment op onze school al goed
doen en waar wij nog aandacht voor moeten hebben. Alle punten rondom de school
worden bekeken. Van het bezoeken van leerkrachten in de klas en de administratie tot
gesprekken met leerlingen en ouders.
Nationaal schoolontbijt
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van CBS De Regenboog
gezellig en gezond ontbeten in de klas. Goed en gezond ontbijten is
natuurlijk heel belangrijk. Dat vinden wij bij CBS De Regenboog ook.
Daarom hebben de kinderen naast het ontbijt nog een kleine les
gehad over gezond ontbijten. Zo hebben wij op een leuke manier
laten zien hoe belangrijk een gezonde start van de dag is en dat de
kinderen thuis dus ook kunnen zorgen voor zo’n gezonde start.
Naast dat was het vooral ook heel leuk en gezellig om samen met
elkaar aan tafel te zitten, in gesprek te zijn met elkaar en er een
mooie start van de dag van te maken.
Trakteren
Gezond eten is dus belangrijk. Daarom willen wij u ook wijzen op
onze afspraken rondom trakteren. Zoals in onze schoolgids staat
geschreven, mag een jarige aan de kinderen in de eigen groep een
gezonde traktatie uitdelen. Eén lekkernij vinden we voldoende, bij
voorkeur een gezonde traktatie. De kinderen van de groepen 1 en 2
mogen ook de juffen uit de andere kleutergroepen bezoeken met een
traktatie. De kinderen uit de hogere groepen blijven in hun klas.

Nieuwsbrief 5. CBS De Regenboog 2018-2019

Week van de mediawijsheid
Onze wijsvinger is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe
verschaft ‘ie ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar lang niet
iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om
social media, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een filmpje of het
regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate
van mediawijsheid in de vingers te hebben. In de week van de mediawijsheid zullen we
hier aandacht aan besteden.
Sint in het land
Nog een paar nachten slapen en dan is Sinterklaas weer in het land!
Op 17 november zal de boot uit Spanje weer het land invaren en
kunnen de kinderen hun schoenen zetten. Ook op CBS De
Regenboog mogen de kinderen een keer hun schoen zetten.
Wanneer dat mag? Meer informatie hierover ontvangt u van de
Sinterklaas commissie. Natuurlijk komt de Sint ook dit jaar weer bij
ons op school.
Verkeersveiligheid
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind niet met de auto naar school te brengen, omdat de
omgeving van de school niet is berekend op veel autoverkeer. Wanneer lopen te ver is,
kunt u uw kind op de fiets naar school laten komen. Zorgt u voor een goed slot? Zo kan
de fiets veilig worden gestald. Wilt u ervoor zorg dragen dat de verkeersregels worden
gehandhaafd door u en uw kind(eren)? Indien u toch met de auto komt dan kunt u de
auto alleen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Er is vaak geen plek
voor de schooldeur maar een straat verderop zijn regelmatig parkeerplaatsen vrij. Het is
niet toegestaan uw auto op de stoep neer te zetten. Hierop wordt streng door de
gemeente gehandhaafd. U riskeert dan een boete.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa
Menno Admiraal

