CBS DE REGENBOOG

10 mei 2019

TERUGBLIK SCHOOLREISJE
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1 t/m 7 op
schoolreisje geweest. De groepen 1 en 2 gingen met de auto naar Plaswijckpark in Schiebroek
De groepen 3 t/m 7 gingen met de bus naar
het attractiepark Drievliet. Het weer is gelukkig erg meegevallen. Volgens ons hebben de
kinderen zich goed vermaakt, zijn er geen ongelukken gebeurd en is iedereen weer heelhuids teruggekomen. Fijn dat het zo goed is
verlopen. Iedereen hartelijk dank daarvoor!
SPONSORLOOP:
Als het goed is, heeft uw kind de sponsorlijst weer mee naar huis
gekregen. Het verzoek aan u is om het sponsorgeld met uw kind in
te zamelen en dat op school aan de leerkracht geven of laten geven.
Er is al heel wat geld ingeleverd, maar het is nog niet bekend wat de
totale opbrengst zal zijn. Ik wil u vragen om het sponsorgeld zo snel
mogelijk in te leveren, als dat nog niet gedaan is.
Avondvierdaagse
Afgelopen week heeft uw kind in de klas een brief ontvangen met inschrijfstrookje voor de Avondvierdaagse. Deze vindt dit jaar plaats van 25 t/m 28 juni. U kunt uw kind(eren) en eventueel uzelf inschrijven tot uiterlijk 24 mei. Vorig jaar hebben we met 53 deelnemers van onze school meegelopen. Wij hopen ook dit jaar weer op veel inschrijvingen! Wie doet er mee?
Marjan Efde, Marijke v.d. Spek, Mirjam Bloom
Agenda:
29 mei
30+31 mei
12 juni
12 juni
14 juni
21 juni
1 juli
10 juli
11 juli
15 juli
17 juli
19 juli

Studiedag; kinderen zijn VRIJ!!
Hemelvaartweekend.
Sportdag bij BVCB
Landelijke finale Techniektoernooi
Team Spectrum uitje; gr 4 t/m 8;
‘s middag vrij, dus ook om 12
uur uit!!
Createch voor groep 4 t/m 8
Rapporten mee naar huis
10-minutengesprekken
EINDFEEST
Musicalavond groep 8
Doorschuifochtend.
Laatste schooldag; 12 uur VRIJ!!

Week 6: 13 t/m 17
mei 2019
Groep 1 t/m 4
De discipelen gaan weer
vissen
Joh. 21
De verloren zoon
Lucas 15
Ja is ja
https://
www.youtube.com/
watch?
v=7GNVstNbFLE&featur

Week 7: 13 t/m 17
mei 2019 Groep 5 t/
m8

Terug bij Noömi, Ruth
2:18-23
Het plan van Noömi,
Ruth 3:1-5
In de nacht, Ruth 3:6
-15

GROOT EINDFEEST OP 11 JULI: HERHALING!!
Dit klinkt natuurlijk nog wel heel ver weg, maar toch meld ik er al
iets over. Dit schooljaar zouden we namelijk met het team ons meesters-en juffenfeest vieren op woensdag 3 juli. Maar omdat er meerdere redenen zijn om met elkaar een feest vorm te geven, combineren we alles om tot één groot eindfeest te komen op donderdag 11
juli.
Waar gaat het om?

Het 40-jarig jubileum van juf Lydia.

De verjaardagen van de leerkrachten

Het afscheid van juf Tonny

Het afscheid van meester Wilkes
Allemaal redenen bij elkaar om er één groot feest van te maken. Die
dag komt er een speciaal gezelschap op school om met alle kinderen
een feest te organiseren. En nu komt het; dat zal die dag aan alle
belangstellende ouders, opa’s en oma’s en
anderen gepresenteerd worden. Dat kan alleen maar na schooltijd, anders is de tijd te
kort om alles in te studeren. Dat betekent
dus dat die dag de school langer duurt. De
kinderen zijn die dag om ongeveer half 4 uit.
Afsluitend kan er dan nog afscheid worden
genomen van juf Tonny en meester Wilkes.
U hoort hier nog meer over, maar het is goed
om dit alvast in uw agenda te noteren. Het zal ongetwijfeld een spetterend feest worden met alle kinderen in de hoofdrol. Wordt vervolgd!
SPECIALISTEN IN ONS TEAM:
Om u als ouders iets meer zicht te geven op de vele kwaliteiten die
er op onze school aanwezig zijn, zijn er al meerdere portretten van
onze specialisten in de weekbrief opgenomen.
Vandaag is juf Saskia, onze Reken coördinator aan het woord:
REKEN COORDINATOR:
Zoals veel van u zullen weten is mijn naam Saskia Visser. Op maandag, dinsdag en woensdag om de week ben ik met veel plezier leerkracht van groep 3. Daarnaast ben ik op CBS De Regenboog rekencoördinator.
Op CBS De Regenboog vinden we het belangrijk dat kinderen goed
rekenonderwijs krijgen. Samen met mijn collega’s wil ik de rekenresultaten op niveau houden. In vergaderingen komt het onderwerp
rekenen regelmatig aan de orde. Daarnaast ga ik op bezoek in klassen om te kijken naar het rekenonderwijs. Het is waardevol om met
elkaar de doorgaande lijn vast te houden en te bespreken welke punten we vast willen houden en waar we nog
(verder) in willen groeien. Ik houd dat bij in het
zogenoemde rekenbeleidsplan.
Verder zorg ik dat ik op de hoogte blijf van de
ontwikkelingen op rekengebied.
Een aantal keer in een schooljaar komen we als
rekencoördinatoren van Spectrum, de stichting
waar CBS De Regenboog ook bij hoort, bij elkaar
om kennis te delen.
Binnenkort zal met de hele school de Grote Rekendag gehouden worden. Een leuke en leerzame dag waar we met de hele school tegelijk bezig zijn met onderzoekend rekenen.

Wervingscampagne
gestart door Pool West:
Onze school is aangesloten
bij Pool West, een invalpool
voor het basisonderwijs in
o.a. Lansingerland. Deze
stichting regelt invalleer
krachten voor als een juf of
meester ziek is of uitvalt.
De invalleerkrachten wor
den zorgvuldig gematcht
met de scholen, hebben de
juiste diploma’s behaald en
zijn enthousiast om (af en
toe) bij een school in de
buurt in te vallen.
In Lansingerland is sinds 6
mei de wervingscampagne
door Pool West gestart. Je
komt de campagne tegen
op scholen, op social media,
in de krant en langs de weg.
Het grote voordeel van Pool
West is dat het een stichting
is zonder winstoogmerk, het
geld dat bedoeld is voor het
onderwijs blijft dus bij het
onderwijs.
GROTE REKENDAG:
Dinsdag 28 mei zullen we
met de hele school mee
doen met de Grote Reken
dag. Het thema van
de Rekendag is 'Uit verhou
ding. We zullen
de Rekendag starten met
een schoolbrede activiteit
op het schoolplein. U bent
welkom om daarbij te kij
ken. Daarna gaan de kin
deren in hun eigen groep
aan de slag met aller
lei activiteiten. Het doel is
kinderen onderzoekend te
laten rekenen, want zelf
ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk!

EEN NIEUWE DIRECTEUR
VOOR CBS DE REGENBOOG GEZOCHT:
Zoals u weet, is er een proces opgestart om tot een
nieuwe directeur te komen
voor CBS De Regenboog. Er
zijn al vergaande vorderingen en wij brengen u dan
ook snel op de hoogte.

WIST U DAT…………………….

We echt een aantal nieuwe pleinwachtouders nodig hebben voor het nieuwe schooljaar. Als u
slechts 1 vaste dag per week kunt doen, dan komen we al weer een stuk verder. Er staat een
vrijwilligersvergoeding tegenover.
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

