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Terug in de tijd
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een eigen
groep had rond de tijd van de
kinderboekenweek. Toch denk ik ieder jaar weer
terug aan dit lied:
https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg
Iedere leerling die mij in de klas heeft gezeten,
na het uitkomen van dit nummer, heeft dit lied
geleerd. Ik krijg nog steeds een heel goed
gevoel bij het horen van dit lied. De tekst blijft
mooi!
Hetty Janson (directeur)
Vanuit de ouderraad (OR)

De jaarlijkse ouderbijdrage zorgt ervoor dat alle
kinderen op school iets extra’s krijgen. Van uw
bijdrage kan de ouderraad diverse activiteiten
verzorgen, veelal in samenwerking met de
school. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan
Sinterklaas, Lenteontbijt en Koningsspelen. Ook
bij deelname aan (sport)evenementen in de
vorm van een hapje en een sapje. We zijn
geheel afhankelijk van de ouderbijdrage. De
hoogte van de bijdrage maakt welke activiteiten
wij de kinderen jaarlijks kunnen aanbieden.
De inning van de ouderbijdrage komt medio
oktober en is een vastgesteld bedrag per
leerling. Wij willen u erop attenderen dat er een
mogelijkheid is om een extra bijdrage te
doneren, dit is uiteraard niet verplicht maar zeer
welkom. Alle gelden die de ouderraad ontvangt
worden besteed ten gunste van de kinderen.
Het komende schooljaar zullen we met
regelmaat van ons laten horen. Zo weet u wat
we doen maar ook wanneer we uw hulp goed
kunnen gebruiken.
Zo hopen we bij te dragen aan een fijne
schooltijd met leuke activiteiten voor alle
kinderen.
De Ouderraad

Nu het nieuwe schooljaar weer van start is
gegaan willen wij graag de ouderraad
voorstellen en u wat informatie geven over de
ouderraad.
Leden van ouderraad zijn op locatie Albert
Kehrerstraat: Francis de Lange, Marleen
Bruijsten, Ilona Loeff en Miranda Mesker. Op
locatie Retranchement: Petra Maat, Marsha
Schrader en Erika van der Westen.
Wij zijn een groep vrijwillige, enthousiaste en
creatieve ouders die naast het harde werken
van de kinderen op school zorgen voor wat
extra feestelijke activiteiten.
We merken dat er nog veel ouders zijn die niet
weten wat de ouderraad doet. En waar uw
ouderbijdrage aan wordt besteed.

Kindgesprekken
Recent zijn we gestart met het structureel
voeren van kindgesprekken. Natuurlijk praten
we dagelijks met onze leerlingen, maar vanaf
heden wordt dit planmatig gedaan. Collega's
worden hier ook voor vrij geroosterd, zodat ze
de tijd en rust hebben om deze gesprekken te
voeren.
Natuurlijks starten we nu eerst met een stukje
kennismaking in zo'n gesprek. Wat vindt de
leerling belangrijk (wat de meester of juf over
hem of haar weet) en wat vindt de leerkracht de
aandacht waard. Maar ook gaan we met de
kinderen in gesprek over wat ze willen, welke
doelen ze hebben, hoe ze die willen bereiken en
wat daarvoor nodig is.
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Om deze gesprekken inhoudelijk goed vorm te
geven, krijgen we hier als team ook een training
over op 28 oktober. We houden u op de de
hoogte!
Cambridge English op De Regenboog
Om de uitdagingen van de middelbare school
aan te kunnen, kunnen kinderen zich nu al vanaf
groep 4 voorbereiden met Cambridge English.
Waarom Cambridge English?
In september zijn we begonnen met de
(naschoolse) cursussen Cambridge English op
de Regenboogschool. We werken met een
Cambridge English methode die specifiek is
gemaakt voor 2e taal leerlingen. Alle 4
vaardigheden komen in de methode steeds
terug. Naast deze moderne methode gebruiken
we veel games, YouTube filmpjes en online
opdrachten. Kinderen kunnen deze ook thuis
doen.
De doeltaal is de spreektaal, sommige kinderen
vinden dat eng maar kinderen wennen er snel
aan. De cursus is voor alle kinderen die
gemotiveerd zijn.
Mening van oud leerling:

Aanmelden kan nog
www.xtraenglish4kids.com of 06-22417892
Eerste vergadering MR Deelraad Regenboog
van het schooljaar
Maandag 27 september heeft de MR Deelraad
Regenboog voor de eerste keer vergaderd.
Kees was er voor de eerste maal bij. Hij heeft de
plek van Elly ingenomen.
En ook de nieuwe directeur Hetty was de gehele
vergadering aanwezig. Goed om elkaar live te
spreken, kennis te maken en de zaken die zo
belangrijk zijn voor onze school met
leerkrachten en ouders te bespreken. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de verplichte onderdelen
zoals schoolgids en schooljaarplan. Maar ook
zaken als vernieuwing meubilair en de plannen
rondom de nieuwbouw en samenwerking met
Beatrix De Burcht.
Mocht je nog vragen hebben of een van ons
willen spreken, dat kan altijd! Je kunt ons mailen
(mr.regenboog@stichting-logos.nl) of schiet ons
aan op school!
Danielle, Esther, Mirjam, Jowelle, Mayanne en
Kees
SCHOOL op SEEF

‘Het is een zeer goede cursus. Met een goede
leerstof. Mijn kinderen leren er veel van en
vinden het zelf heel leuk. Een goede start voor
mijn kinderen’.
‘Wij waren afgelopen week erg enthousiast en
verrast over de durf die Lois in het buitenland
toonde om in het Engels tegen mensen te
praten. Erg leuk’!
‘Naomi heeft hier het afgelopen schooljaar
Engelse les gehad en heeft een enorme stap
voorwaarts gemaakt. De les wordt in het Engels
gegeven. Dat lijkt eng, maar werkt geweldig
goed. Uitspraak is super, woordenschat flink
uitgebreid en natuurlijk is ook de grammatica
behandeld. Wij zijn er heel erg tevreden over’!

Op 13 september mochten we uit handen van
wethouder Joost van der Geest opnieuw het
SCHOOL op SEEF label ontvangen voor De
Regenboog.
SCHOOL op SEEF is hét lesprogramma voor
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basisscholen en leerlingen in Zuid-Holland. Het
biedt de school en zijn leerkrachten allerlei
hulpmiddelen om aan de slag te gaan met
verkeersveiligheid op en rondom de school.
Zo geven we praktische verkeerslessen waarbij
we met de kinderen allerlei vaardigheden
oefenen om veilig op de fiets in het verkeer deel
te kunnen nemen. Ook hebben we aandacht
voor de verkeersveiligheid rondom de school,
daarbij hebben we jullie hulp als ouders nodig.
We willen jullie hierbij ook vragen om de
kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets
naar school te laten komen.
Want lopen of fietsen naar school is:
Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert
je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de
kinderen,
Goed voor het milieu,
... en het is nog eens leuk ook!

Studiedag van het team
Afgelopen maandag genoten alle leerlingen van
een vrije dag. Wij hebben als team een training
gevolgd over de nieuwe methode voor rekenen
Wereld in getallen en de nieuwe methode Blink.
Zoals u weet, werken we vanaf de zomer met
onze nieuwe rekenmethode Wereld in getallen.
Dit is een digitale methode. De leerlingen maken
dus de opgaven op het Chromebook. Ze krijgen

elke les een aantal basistaken, maar ook
worden er naar aanleiding van hun resultaten
eigen taken klaargezet. Deze zijn afgestemd op
het niveau van de leerling. Dat kan dus een
stukje herhaling, maar ook een stukje verdieping
zijn. Inmiddels hebben de meeste groepen de
eerste rekentoets gemaakt. Deze is wel op
papier. De resultaten vallen over het algemeen
niet tegen. Bij een overstap naar een nieuwe
methode is altijd spannend of deze voldoende
aansluit bij de vorige methode en of dat (vooral
in het begin) terug te zien is in de resultaten.
Maar tot nu toe zijn we niet ontevreden. We
hebben ook nagedacht over het rekenen in
groep 1-2 in aansluiting op groep 3. We hebben
gesproken over manier waarop dit goed op
elkaar is afgestemd. Jonge kinderen leren
vooral door praktisch bezig te zijn met concreet
materiaal. Daarom hebben we ook het overleg
gevoerd wat dit betekent voor het rekenen in
groep 3. Is een digitale methode voor de
leerlingen in die groep dan wel passend? We
hebben er daarom voor gekozen om in groep 3
op de locatie AK de eerste periode vooral heel
concreet te werken aan de doelen en pas later
in het jaar langzamerhand het digitaal werken te
gaan oefenen en in te voeren, zodat ze daar in
groep 4 een goede start mee kunnen maken.
Omdat op de locatie RT er een combi groep 3/4
is, werken we daar wel digitaal, omdat we
anders binnen één groep twee werkwijzen
hebben. We hebben dan als school ook een
mooie pilot om aan het eind van het jaar te
kunnen evalueren welke manier van werken het
meest passend is in groep 3 en of er ook
verschil is in resultaten. Zo kunnen we met
elkaar een gefundeerde beslissing nemen over
hoe we de jaren daarna willen gaan werken.
Natuurlijk hebben we deze morgen ook al onze
praktische vragen gesteld. Want u zult begrijpen
dat het niet alleen voor de leerlingen wennen is,
deze manier van rekenen, maar voor ons ook.
Dus ook wij kunnen dit jaar met onze kinderen,
volop leren en ontwikkelen!
's Middags hebben de presentatie van Blink
gehad. Dit is onze nieuwe methode voor de
zaakvakken. We geven dit jaar dus niet meer
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afzonderlijke lessen voor biologie,
aardrijkskunde en geschiedenis, maar dit is een
geïntegreerde methode. Ook leren de leerlingen
door het werken met deze methode op een
andere manier. Deze methode is vooral gericht
op het aanleren van vaardigheden. Ze gaan bij
de start van een klassikaal onderwerp een
aantal opzoekvragen, uitzoek vragen of
onderzoeksvragen formuleren. Door antwoorden
te vinden op deze vragen, leren de kinderen
alles wat ze over dat onderwerp moeten weten.
Dat is natuurlijk een andere manier van leren
dan we waren gewend. Maar het is zeker niet zo
dat onze kinderen dus geen 'feiten' meer leren.
Alleen krijgen ze die kennis op een andere
manier tot zich. Ook deze methode vraagt de
nodige vaardigheden van ons als leerkrachten.
In plaats van de leerlingen te 'onderwijzen' gaan
we ze nu vooral coachen en begeleiden in een
proces van het zich eigen maken van
vaardigheden. Tijdens de studiemiddag hebben
we met elkaar nagedacht wat er voor nodig is
om dit op een goede manier vorm te geven. We
hopen dat uw kind er thuis al enthousiaste
verhalen over heeft verteld. Want we zien veel
kinderen genieten van het werken op deze
manier. Ook al moeten ze nog veel leren en
sommigen ook wel een aantal 'hobbels' nemen.
Vanuit de gebedsgroep
Lieve Here God,
dank U dat wij hier in Nederland zo
gezegend zijn met vrijheid van onderwijs.
Wij bidden U om wijsheid, liefde en geduld
voor al het onderwijzend personeel.
Geef dat iedereen een goede start mag
maken en dat elk schoolgebouw voor
iedereen een veilige plek van vrede en
liefde mag zijn.
In Jezus naam.
Amen
Op woensdag 6 oktober om 8.45 hopen we
weer met elkaar te bidden in de koffiekamer van
het Kleurenlint. Welkom om eens te komen

kijken, mee te bidden, te luisteren of een
gebedspunt aan te dragen. Groet, de
gebedsgroep van Regenboog/Kleurenlint.
Agenda oktober 2021
week 40

voorbereidingen
tevredenheidspeilingen
voor leerlingen en ouders

vr 1 okt

Hetty afwezig i.v.m. een
studiedag van de
stichting

wo 6 okt

start van de
kinderboekenweek
08.45 uur gebedsgroep in
de koffiekamer van
Het Kleurenlint

wo 13 okt

Hetty afwezig i.v.m. een
studiedag voor het
schoolleidersregister;
leergang ‘Verbindend
Leiderschap’

do 14 okt

Kijkavond van de
kinderboekenweek

week 42

herfstvakantie

week 43

start tevredenheidspeiling
voor ouders

di 26 okt

informatieavond VO voor
de groepen 7 en 8

wo 28 okt

teamtraining
Kindgesprekken (na
schooltijd)

wo 3 nov

Dankdag

Jaarplanning 2021-2022
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
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www.regenboog-gorinchem.nl
Volgende nieuwsbrieven
vrijdag 5 november 2021
vrijdag 3 december 2021
vrijdag 14 januari 2022
vrijdag 4 februari 2022
vrijdag 11 maart 2022
vrijdag 1 april 2022
vrijdag 13 mei 2022
vrijdag 17 juni 2022
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