Nieuwsbrief 19 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; nieuwe methodes, ventilatie in de school, de
kennismakingsochtend en nog meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Nieuwe rekenmethode
U hebt er al eerder over kunnen lezen in de
nieuwsbrief. We willen komend schooljaar
starten met een nieuwe rekenmethode.
We hebben gekozen voor de methode ‘Getal
& Ruimte junior’. Deze methode sluit goed
aan op het voortgezet onderwijs.
De methode behandelt één rekendoel per
week en besteedt veel aandacht aan het
leren van de juiste rekenstrategieën en aan
de toepasbaarheid van rekenvaardigheden.
Als kinderen goed weten hoe ze de opgaven kunnen uitreken én waarom ze dit moeten leren
zullen ze ook meer plezier krijgen in het rekenen.
Rekenen is immers overal om ons heen en niet alleen op school!
Nieuwe technisch leesmethode
Vanaf volgend schooljaar zullen we in de groepen 4 t/m 8 gaan werken met
‘Flits’, een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. Deze methode
sluit aan bij de nieuwste AVI-leesniveaus. We hebben als school voor deze
methode gekozen omdat deze methode behalve aan het technisch lezen (
leesmoeilijkheid, leesbegrip en leesbeleving ) ook werkt aan leesplezier. Het
leesproces werkt als een cirkel: als kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze
meer lezen. En als ze meer lezen, gaan ze ook beter lezen. Hoe beter het lezen
gaat, hoe meer plezier ze erin hebben.
Ook lekker lezen in de vakantie? Via de vakantiebieb-app kunt je gratis boeken
lenen, ook als je geen lid bent van de bieb. De jeugdboeken zijn verdeeld over
de leeftijdsgroepen 4-6 jaar (om voor te lezen), 6 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar, 1215 jaar en 15-18 jaar.
Veel leesplezier!
Aanpassing luchtbehandeling en ventilatie
In de zomervakantie zal ons ventilatiesysteem opnieuw worden ingericht en vernieuwd. Hiermee
zal de capaciteit van de luchtventilatie worden verhoogd. Ook zal het systeem zich meer
automatisch aanpassen aan de buitentemperatuur. We verwachten dat daarmee de
temperatuurwisselingen van het afgelopen jaar (te koude lokalen en te warme lokalen) een stuk
beter geregeld worden.
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Meesters- en juffendag
Ahoy! Matrozen. Wat een fantastisch gezellig meesters- en juffendag hebben wij weer gehad. Het
thema dit jaar was: ‘Kom aan boord.’ Wat zagen de kinderen er prachtig uit in de verkleedkleren.

Het begon met een spetterend openingslied en daarna hebben de kinderen allerlei activiteiten en
spelletjes gedaan. Alle juffen en meesters voelde zich echt jarig. Namens het hele team
bedanken we alle ouders en kinderen voor de mooie cadeaus en dit leuke feest.
Kennismakingsochtend
De groepsindeling voor volgend jaar is inmiddels bekend. De kinderen
weten welke juf of meester ze volgend jaar zullen krijgen. Op
woensdag 17 juli hebben we weer een kennismakingsochtend. Alle
kinderen maken dan kennis met de juf en/of meester die zij volgend jaar
krijgen.
Eventmanager
Volgend jaar een eventmanager op CBS De Regenboog!
Vanuit de overheid krijgt iedere school werkdrukgelden om de werkdruk binnen het onderwijs te
verlagen. Het team heeft met elkaar gekeken waar dit geld het beste aan kan worden besteed en
voor een eventmanager gekozen. De eventmanager zal bij ons vrijwel alle activiteiten/feesten
gaan organiseren. Dat betekent één aanspreekpunt voor Sint, Kerst, kinderboekenweek etc!
Aljosa Gajic, onze nieuwe gymmeester voor de kleuters, zal tevens ons team komen versterken
als eventmanager. Wij zijn erg blij met zijn komst.
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Wereld sprookjes festival

Belangrijke data
Inspectiebezoek
Rapporten mee
Musical groep 8
Voetbal groep 8
tegen leerkrachten
Inloopmiddag rapporten
Kennismakingsochtend
Laatste schooldag

9 juli
12 juli
12 juli
15 juli
15 juli
17 juli
18 juli

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

