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Meidoornlaan 13
1829 EA Oudorp
regenboog-m@saks.nl
Tel: 072-5123712

Agenda
7 januari
9 januari
17 januari

Weer naar school
08.30-08.45 Samenwerkkwartier
Start van afname Cito-toetsen

Beste ouders/verzorgers,
Voor u de nieuwsbrief van
januari. Na de gezellige
decembermaand heeft het
nieuwe jaar zich aangediend.
Wij wensen u namens het
gehele team een gezond,
leerzaam en gelukkig 2019.

Welkom bij ons op
school:
Alex

Thema methode Hemel en aarde

Het verhaal over Jozef is een van de
rijkste vertellingen uit de Bijbel en
Koran. Het heeft prachtige
levensbeschouwelijke en literaire
thema’s: al die dromen die gedroomd
en uitgelegd worden, van Jozef, de
schenker en de bakker en de Farao. De
manier waarop Jozef zich staande
houdt in een vreemd land. En bovenal
de ontroerende familiegeschiedenis,
waarin Jacob zijn lievelingszoon
verliest, jaloezie de broers verdeelt en
na jaren later de verzoening volgt. Een aflevering met
prachtige verhalen en speciale vertellessen.

Bedankt voor alle hulp
in december.
Tijdens de drukke dagen
rond Sinterklaas en kerst
hebben wij op school vele
hulpouders gezien. Wij
willen u bedanken voor
de inzet op school in deze
drukke tijd.
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Cito
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed
te kunnen volgen, maken scholen gebruiken van
het Cito Volgsysteem primair en speciaal
onderwijs. Met de bijbehorende LVS-toetsen
wordt bepaald waar uw kind staat in zijn
ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de
behoeftes van uw kind. Door naast de informatie
die een leerkracht zelf al verkrijgt over zijn leerlingen ook
twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt
een hij/zij weer even met een frisse blik naar alle leerlingen.
De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig
bij te sturen en geeft uw kind de beste kans
Rots en water training
Op 22 januari zal er bij ons op school weer een Rots en
Water training starten. Dit is een weerbaarheidstraining
voor jonge kinderen. Deze training wordt gegeven door
Regina Zonneveld, onze collega van basisschool het
Kompas. Er zijn een aantal kinderen aangemeld in overleg
met de leerkracht. Mocht u zoon of dochter hier ook
interesse in hebben dan kunt u dit bij de leerkracht
aangeven.

Emailadressen
School:
Ouderraad:
MR:

regenboog-m@saks.nl
patbren9@gmail.com
mr.regenboogmdl@saks.nl
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Nieuwsbrief (K)individu

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op maandag 3 december was het weer zover, Sinterklaas bezocht (K)individu. Het was een
groot feest. Veel kinderen waren verkleed. Zwarte piet was niet zuinig en strooide volop en
dat was voor alle kinderen smikkelen. De kinderen hebben heel mooi gezongen voor
Sinterklaas en zijn piet, zo zongen we ‘Sinterklaas kapoentje’ en ‘zie ginds komt de
stoomboot’. Na deze liedjes kwam het moment dat Sinterklaas de cadeautjes voor de
kinderen tevoorschijn haalde, wat een feest! Alle kinderen kregen hun cadeautje en mochten
het tegelijk uitpakken. Na het uitpakken werd er druk mee gespeeld. Toen was het helaas
alweer tijd om afscheid te nemen van Sinterklaas, want hij moest nog naar veel meer
kinderen. Onder het gezang van ‘Dag Sinterklaasje’ nam de Goedheiligman afscheid.
Er is binnenkort een groot feest bij (K)individu, want (K)individu is jarig en wordt alweer 9 jaar
oud. Dat vieren wij op zaterdag 12 januari van 14:00-17:00 uur aan de Hamsterkoog. Het
thema is winter en iedereen mag verkleed komen. Er zijn allemaal leuke activiteiten en
lekkere hapjes. Kom gezellig langs!

Met vriendelijke groet,
Team (K)individu

