Nieuwsbrief 14 CBS De Regenboog 2018-2019
U krijgt deze nieuwsbrief twee wekelijks. Op deze wijze houden wij u op de hoogte
van allerhande belangrijke informatie over de school. Wij wensen u veel leesplezier!

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
In deze nieuwsbrief leest u informatie over; De Grote Rekendag, het talententraject, de enquête,
de koningsspelen en paasviering. Wij wensen u veel leesplezier.
De Grote Rekendag.
Op woensdag 3 april hebben wij als school mee gedaan met De Grote Rekendag. Na de opening
door juf Vera hebben de kinderen een modeshow gegeven met allerlei voorwerpen die uit
verhouding waren. Zo hebben we een leerling gezien met een hele grote roos en weer een
andere leerling met een super klein handdoekje of een veel te groot rietje. Het was heel leuk om
te zien. De kinderen zijn daarna naar de klassen gegaan waar ze allerlei activiteiten deden
rondom verhouding. Van veel kinderen hebben wij gehoord dat ze het heel leuk hebben
gevonden en niet eens het idee hadden dat ze met rekenen bezig waren.
Talententraject
Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het talententraject.
Begin dit jaar zijn wij op school gestart met het talententraject. Daarbij was het de bedoeling
vakdocenten in te zetten voor creatieve lessen. Denk hierbij aan handvaardigheid, muziek,
theater, dans, techniek en mediawijsheid. De kinderen kregen meer verdieping in deze lessen en
de leerkrachten meer tijd voor lesinhoudelijke taken.
Omdat dit de eerste keer was hebben wij na een blok van 10 weken met alle leerkrachten
geëvalueerd. Tijdens de evaluatie bleek het merendeel van de leerkrachten het lesaanbod niet
als werkdruk verlagend te ervaren. Daarnaast werd het niveau van de geboden lessen niet
voldoende bevonden.
Als school vinden wij het belangrijk dat deze lessen worden gegeven en dat de kwaliteit daarvan
goed is. De afgelopen periode hebben wij daarom met verschillende partijen overlegd. Met deze
partijen onderzoeken wij hoe we het talententraject een goed gevolg kunnen geven en welke
partij ons daarin het beste kan ondersteunen. Wij zullen u de komende periode vaker op de
hoogte houden van de voortgang.
Enquête
Vorige week zijn wij gestart met het afnemen van een oudertevredenheidsonderzoek. Wij willen
graag weten hoe tevreden u bent met onze school. Uw mening is daarbij voor
ons van groot belang. Enkele hebben de enquête al ingevuld, bedankt.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Wij willen u vragen dit alsnog te doen.
Klik op de link om te starten:
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/QBMHJDH
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de algemene tevredenheid over het
schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatievoorziening. We gebruiken deze
gegevens om te onderzoeken waar wij onze school kunnen verbeteren.
Het onderzoek wordt afgenomen via “Scholen op de Kaart” en zal weinig tijd in beslag nemen. De
resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw deelname.
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Koningsspelen
Op 11 april gaan we weer lekker sporten met elkaar. De koningsspelen gaan dan weer van start.
We beginnen de dag met een opening op het schoolplein om lekker in de stemming te komen. De
kinderen gaan daarna terug naar de klas om daar te genieten van een gezond ontbijt. Heel
belangrijk voordat je gaat sporten. De kinderen hoeven deze dag niet thuis te ontbijten.
Let op: Deze dag hanteren wij een continurooster. Er is dus geen overblijf en de kinderen
mogen na 14:00 naar huis.
De groepen 1/2 blijven op school en
doen mee aan een sportcircuit tot
14:00. De groepen 3 t/m 8 lopen naar
V.V. Zestienhoven voor de sportdag.
Om 14:15 kunnen de kinderen naar
huis of op V.V. Zestienhoven worden
opgehaald.
De kinderen die niet opgehaald worden
lopen mee terug naar school. Daar
wordt voor de kinderen die niet eerder
opgehaald kunnen worden tot 15:30
voor opvang gezorgd.
Paasviering / Meivakantie
We komen langzamerhand ook steeds meer in de
paasstemming op school. Beneden in de hal ziet u al mooie
versiering staan. Alle klassen hebben een lijst gevuld met
betrekking tot pasen, de lente of nieuw leven. Ook zijn er in
alle klassen mooie versierde paastakken en zien we steeds
meer knutsels verschijnen.
Op 18 april hebben wij onze paasviering. De kinderen
starten die dag met een paasontbijt. Daarnaast is er ook
een moment om stil te staan bij de betekenis van pasen.
Op goede vrijdag wordt herdacht dat Jezus is gekruisigd. En met pasen vieren wij dat hij is
opgestaan. Jezus zorgde er hiermee voor dat God ons kon vergeven als we iets deden wat niet
mocht, omdat Hij de schuld op zich heeft genomen toen hij stierf aan het kruis.
De dag wordt verder door de leerkrachten ingevuld en zal in het teken staan van pasen.
Na de paasviering kunnen de kinderen heerlijk genieten van een welverdiende meivakantie. Wij
zien de kinderen graag weer terug op maandag 6 mei.

Belangrijke data
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Paasviering
Goede vrijdag
Mei vakantie

11 april
16/17 april
18 april
19 april
19 april t/m 5 mei

Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

