Nieuwsbrief Meidoornlaan
Agenda
17-18 april
20 april
24 april
27 april – 11mei
14 mei
21 mei
28 mei

April 2018

IEP-toets groep 8
koningsspelen
samenwerkingskwartier
meivakantie
bezoek aan theater de Vest
groep 7 en 8
tweede pinksterdag de leerlingen
zijn vrij
bezoek aan theater de Vest
groep 7 en 8

Introductie
Iedereen bedankt voor alle hulp.
Dankzij uw hulp zijn de voetbalteams begeleid, konden de kleuters naar het tuincentrum, is groep 12A weer heerlijk schoon, zijn er heel mooi paas-knutsels gemaakt tijdens de paasworkshop en kijken
we terug op een mooi paasfeest. Op de website zijn foto’s van de paasviering geplaatst.

Voetbal en handbal
Altijd weer gezellig en spannend de wedstrijden tussen de scholen. De
Regenboog MDL speelde ook dit jaar mee tijdens het voetbal- en handbal
toernooi.
Het handbalteam groep 8 behaalde de 3e plaats, team I groep 5-6 ook de 3e plaats en
team II groep 5-6 de 2e plaats. Hartelijk gefeliciteerd sportieve kanjers!
Met maar liefst 9 teams nam de Regenboog deel aan het schoolvoetbaltoernooi. Jongens
en meisjes moesten door weer en wind strijden om de naam van de Regenboog hoog te
houden. Dit hebben zij allen met verve gedaan. De deelnemers van groepen 5,6,7 & 8
kunnen erg trots op elkaar zijn.
Namens deze weg ook een speciaal bedankje aan alle ouders die er mede
voor hebben gezorgd dat alle kinderen een geweldige middag hebben
kunnen hebben.

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7 heeft grote paashazen van papier-maché geknutseld.
Vrijdag 30 maart hadden ze een tafeltennisworkshop, er is flink gezweet in de
gymzaal.
Er is hard geleerd en geoefend voor het theoretisch gedeelte van het
verkeersexamen van donderdag 5 april en iedereen is geslaagd! Informatie over
het praktijkexamen volgt nog.
In groep 8 is het thema alles zijn is oké afgesloten. De kinderen hadden hun werk
tentoongesteld en belangstellende konden komen kijken.

IEP toets groep 8
Op 17 & 18 april a.s. maken de leerlingen van groep 8 de IEP toets. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is
door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht
voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie
Primair.

PBS (positive behavior support)
Komende periode staan de pleinregels centraal. In de klassen worden gedragslessen
gegeven. Gewenst gedrag wordt op onvoorspelbare momenten bij gewenst gedrag beloond. Het gaat
hierbij niet om opvallend goed gedrag, maar juist ‘gewoon’ gewenst gedrag. ‘Je weet nooit wanneer
je een verrassing krijgt’. De individuele beloningen worden in de groep gespaard en de groep kan een
sparen voor ‘een pleziertje’.

JOGG
Er zijn al veel Ouderenquêtes ingeleverd. Daarvoor bedankt. Wij zijn heel benieuwd naar uw mening.
De uitslag van de enquête gebruiken we om met het team en betrokken ouders een keuze te maken
op welke wijze gezonde voeding in het schoolbeleid kan worden opgenomen.
Nieuwsbrief JOGG Alkmaar:
https://mailon.nl/display.php?M=1283806&C=eda11f5d7ef6d260d56dab900e1b6b8a&S=7284&L=18
05&N=4159
Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad
Het is alweer april en de paashaas heeft onze school wederom bezocht. Ook was er
een mooie paasviering voor alle groepen. De paasdozen zijn uitgewisseld en ieder
kind heeft iets moois geknutseld tijdens de paasworkshop.
Het volgende evenement zal de Koningsspelen zijn op 20 april. Verder zijn we bezig met de
avond4daagse, schoolreisje, de schoolfotograaf en het organiseren van een fancy fair.
Voor de fancy fair, willen we een marktkraam met gezelschapsspellen en computerspellen vullen die
we zullen verkopen voor schappelijke prijzen. Heeft u nog spellen dan kunt u ze in mei bij ons
inleveren. De opbrengsten zullen weer gebruikt worden om dingen voor de kinderen aan te schaffen.
Meer info volgt in mei.

Nieuws van de MR
In de vergadering van 27 maart is o.a. het continurooster geëvalueerd aan de
hand van reacties die ouders en leerkrachten hebben gegeven. Naar
aanleiding hiervan zal op de locatie Meidoornlaan gekeken worden naar het buitentoezicht tijdens de
lunchpauze.
De Regenboog is alweer druk bezig met het komend schooljaar, waaronder het vakantierooster. De
MR hoopt deze in de vergadering van 24 april te kunnen goedkeuren, waarna het spoedig
gecommuniceerd kan worden naar ouders.
Wat er nog meer op de agenda staat, kunt u een week voor de vergadering vinden op de website.
Vergeet u vooral niet te mailen naar de MR als u vragen heeft.

RAADHUIS Pinksterun
In Oudorp rent men op 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, dit jaar de
RAADHUIS Pinksterun. Met een ronde van 5KM, 10 KM en een
Kinderun (gratis) voor kinderen uit groep 1 t/m 8 is er voor

iedereen een aantrekkelijke afstand om aan deel te nemen. Iedereen die de finish haalt krijgt een
medaille. Inschrijven kan via . www.raadhuispinksterun.nl.

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu
Nieuws van Kinderopvang de Kinderkamer

De Kinderkamer is een kinderopvangorganisatie in Oudorp en wij bieden naast
reguliere Kinderopvang 0-4 jaar ook VVE Peuteropvang 2-4 jaar, Buitenschoolse Opvang een Sport
BSO en vakantie opvang aan. De gezellige en huiselijk sfeer wat u zoekt vindt u bij ons terug! Goede
en liefdevolle zorg voor uw kind(eren) met activiteiten passend bij de ontwikkeling van de
verschillende leeftijdsgroepen. Wij hechte veel waarden aan een professionele cultuur en leiden als
leerbedrijf, pedagogisch medewerkers op tot professionals.
 Ruime openingstijden van 07.00 uur tot 18.30 uur
 Alleen gesloten op officiële feestdagen
 Voorschoolse opvang van 07.00 uur tot 08.30 uur, wij brengen kinderen naar alle scholen in
Oudorp.
 Flexibele opvang mogelijk op alle dagen.
 Kleinschaligheid met vast personeel
 Ruime en lichte groepsruimten en per leeftijdsgroep een speelplein.
 Gevarieerd activiteitenprogramma.
Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie via
www.dekinderkamer.com, info@dekinderkamer.com of telefonisch via ons
kantoor 072-5203738. U mag natuurlijk ook gewoon even langs komen op onze
hoofdlocatie aan de Merwedestraat 2

Informatie op een rij
Emailadressen/websites
Ouderraad Meidoornlaan

School

patbren9@gmail.com

regenboog-m@saks.nl

Medezeggenschapsraad
mr.regenboog@saks.nl

Website
www.regenboog-saks.nl

Ouders welkom in de school
Na 14:00 uur bent u van harte welkom om even binnen te lopen en samen met uw kind te kijken naar het werk
van uw kind.
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