Nieuwsbrief 18 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 ouderbedankavond, een inspectiebezoek, het
traject rekenen, meesters en juffendag en nog veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Ouderbedankavond
Volgende week donderdag is het zover. Op de ouderbedankavond bedanken we alle ouders voor
de vele hulp die ze ons hebben gegeven het afgelopen jaar. Wat hebben ze veel gedaan: hulp bij
het organiseren van feesten zoals Sint, Pasen en Kerst, regelen van activiteiten en vervoer en
noem maar op. Wij zijn ontzettend blij met al jullie hulp.
Wij zetten de ouders daarom graag in het zonnetje op donderdag 27 juni van 19:00 tot 20:30

Meesters en juffendag
Binnenkort is het weer zover! De meesters en juffendag 2019 komt eraan!
Op deze dag vieren we de verjaardagen van alle juffen en meesters. Echt een feest waard dus.
Deze feestelijke dag is dit jaar op woensdag 3 juli.
Het thema dit jaar is: Kom aan boord!
De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen als:
Piraat, matroos, kapitein, zeemeermin enz.
We beginnen deze feestdag met een gezamenlijke opening op het plein.
Daarna gaan alle groepen in hun eigen klas verder met een leuk programma.
Wij hebben er weer veel zin in.
Ahoy!
Namens het team.

Rooster buurtcoach
In de bijlage is het rooster voor de komende 6 weken van de buurtcoach toegevoegd. Een rooster met
alle sport en spelactiviteiten voor de komende periode. Meer informatie vindt u in de bijlage.
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Goed bezig festival
Op 22 juni van 11:00 tot 17:00 in museum Oud Overschie vindt het ‘Goed bezig’ festival plaats. Een
gezondheidsdag voor iedereen met workshops over voeding, valpreventie, zalf maken, vliegers maken
en nog veel meer. Ook zijn er fysiotherapeuten en een arts aanwezig waar je alles aan kunt vragen.
Een gezellige dag met muziek en lekker en gezond eten. Gratis Entree!
Wilt u meer informatie? Het hele programma staat op www.groenwellness.nl
Christiaan Wind
Mijn naam is Christiaan Wind, ik ben 25 jaar en ik woon in
Rotterdam. Sinds de meivakantie ben ik in groep 8 begonnen met
mijn afstudeerstage, dus u heeft mij mogelijk al eens gezien. Na de
zomervakantie word ik fulltime leerkracht op CBS De Regenboog.
Voordat ik met de PABO begon, heb ik een andere studie gedaan
en afgerond, namelijk commerciële economie. Toen ik aan het eind
van die studie tot geloof kwam, ben ik een DTS (een soort
bijbelschool) bij ‘Jeugd Met Een Opdracht’ gaan doen. Daarna
ontdekte ik dat de commerciële wereld niet meer helemaal bij me
paste en besloot ik om leerkracht in het basisonderwijs te worden.
Ik vind het heel tof om kinderen nieuwe dingen te leren en ze
verder te brengen in hun ontwikkeling. Daarbij vind ik het belangrijk
dat plezier en een goede sfeer in de klas voorop staan.
Ik kijk er erg naar uit om na de zomervakantie op de Regenboog als leerkracht te beginnen, tot snel!

Inspectiebezoek
Om de zoveel jaar worden scholen onderzocht op kwaliteit. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de overheid door de ‘Inspectie van
het Onderwijs’. Dit jaar wordt onze school bezocht op 9 juli. De
inspectie zal bij ons een thema onderzoek doen met als onderwerp
‘Didactisch handelen’. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie een gesprek met directie, met de
leraren en bezoekt hij/zij enkele groepen. Er wordt dan onder andere gekeken naar goede
instructie, goed klassenmanagement, het benutten van onderwijstijd, het analyseren van
vorderingen, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, een veilig pedagogisch klimaat, etc.
Traject Rekenen
Een van de speerpunten waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt is het verbeteren van
ons rekenonderwijs. Als school vinden wij het belangrijk om te blijven kijken waar het beter kan.
Wij hebben daarom de hulp ingeroepen van een externe organisatie (CED) om ons
rekenonderwijs goed te bekijken. De afgelopen week heeft het CED samen met onze
rekencoördinator (juf Vera) in afsluiting van het traject lessen bekeken in de groepen. Het CED
heeft ons positief beoordeeld. De rekenlessen waren van goede kwaliteit met enkele kleine
verbeterpunten die we volgend jaar met elkaar gaan aanpakken. Ook het pedagogisch klimaat en
het didactisch handelen is goed beoordeeld.
Belangrijke data
Ouderbedankavond
Einde Citotoetsen
Maandafsluiting kleuters
Meesters en juffendag

27 juni
28 juni
28 juni
03 juli

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

