Nieuwsbrief Meidoornlaan

Agenda
15 januari- 26 januari
26 januari
29 januari- 2 februari
30 januari
1 februari

Januari 2018

Citoweken
Samenwerkingskwartier
Feestweek SAKS
Spannende rondleiding Grote Kerk
groep 4-8
Uitje kleuters feest SAKS

Introductie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Oud en nieuw is altijd een symbolische afsluiting van een periode.
Er wordt een jaar afgesloten en er ligt weer een nieuw jaar voor ons
open. In het onderwijs hebben wij zelfs twee van dit soort
momenten. Met frisse zin starten we 2018.

2018

In 2018 zal er steeds meer zicht-, merk- en voelbaar worden van PBS. In de klassen zullen we starten
met het werken aan nieuwe thema’s. Samen verzamelen en delen we informatie, zodat ieder zijn
talenten kan inzetten en we van en met elkaar kunnen leren.

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 om zijn
of haar talenten te ontwikkelen.

Hemel en Aarde
Wekelijks nodigen wij de kinderen uit om op ontdekkingsreis te gaan in de
wereld van levensbeschouwing en religie. Dat doen wij met behulp van de
methode Hemel en Aarde. In de lessen oefenen we met de kinderen in
vertrouwen, communiceren, verbinden, verwonderen, verbeelden, omgaan
met traditie en in het ordenen van de wereld om ons heen.
Het onderwerp voor de komende periode is ‘Hemel en Aarde’, dit sluit ook aan bij het thematisch
werken in de diverse bouwen.
Hemel en aarde worden vaak als tegenstellingen gebruikt. De hemel is dan de plaats voor het leven
na de dood en de aarde is er voor het leven van voor de dood. We onderzoeken de aarde en
verwonderen ons erover. Het is toch maar de grond onder onze voeten, de bron van ons voedsel en
leven. De aarde is onze woonplaats. We onderzoeken met de kinderen de beelden die ze van de
hemel hebben, ze maken kennis met Bijbelse voorstellingen, we laten ze ontdekken dat veel van wat
we over de hemel weten te maken heeft met wat we op aarde beleven en we filosoferen over de
vraag of er meer is tussen hemel en aarde.

Op weg naar de SAKS verjaardag
Zaterdag 27 januari start het feest. Blijf het nieuws rondom de Grote Kerk volgen!
Dinsdag 30 januari gaan de groepen 4-8 naar de Grote Kerk. Wat zij daar gaan doen is nog een
verrassing, maar dat het spannend wordt is zeker!
Donderdag 1 februari hebben de groepen 1-2 en 3 een uitje. Ook dat is nog een verrassing!

JOGG
Ook in januari krijgen we drie keer per week schoolfruit. Voor de vakantie
hebben we kennisgemaakt met voor veel kinderen nieuwe vruchten, zoals kaki
fruit en pomelo. Fantastisch om te zien dat de meeste
kinderen durven te proeven. Zien eten, doet eten!

Nieuwsbrief JOGG januari 2018:

https://mailon.nl/display.php?M=1283806&C=eda11f5d7ef6d260d56dab900e1b6b8a&S=7089
&L=1805&N=4042

Team Basisschool de Regenboog

Nieuws van de ouderraad

Het Sinterklaasfeest en de Kerstviering zijn goed verlopen en we willen alle ouders die geholpen hebben
weer hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en wij zijn alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende feest Carnaval op dinsdag 13 februari.

Daarnaast willen we jullie nog wijzen op de ouderbijdrage, indien u deze nog niet betaald heeft verzoeken
wij u dit zo spoedig mogelijk te voldoen. U kunt de bijdrage van € 40 overmaken op NL02RABO 0187
4537 80 t.n.v. Ouderraad De Regenboog Oudorp . Vermeld de naam en groep van uw kind.

Namens de ouderraad,
Brenda Dekker-Meereboer

Nieuws van Kinderopvang Regenboog (K)individu

Beste ouders/verzorgers en kinderen
Dit jaar verzorgt (k)individu, zorgzame Kinderopvang, weer leuke naschoolse
activiteiten. En om het jaar te beginnen, starten we op 5 februari met hip hop lessen!
Deze lessen zullen 6 weken lang op maandag om 14:30 uur beginnen, een uur duren en
gegeven worden door de dansdocente van Dentro, in de Gymzaal van de regenboog. De
kinderen gaan zelf naar de gymzaal, of onder begeleiding van ouder/verzorger. De kosten
bedragen 30 euro. In de vakantie is er geen hip hop les.
We starten met de leeftijdsgroep 6 jaar en ouder. Bij minimaal 8 kinderen gaan wij van start.
We hopen op genoeg aanmeldingen.
Wilt u uw kind opgeven, of heeft u vragen? Dan kunt u dit doen op
daphne@kindividu.nl 06-27222071

Beste ouders/verzorgers en kinderen
Dit jaar verzorgt (k)individu, zorgzame Kinderopvang, weer leuke naschoolse activiteiten. En
om het jaar te beginnen, starten we op 9 februari met spel en toneel lessen!
Deze lessen zullen 6 weken lang op vrijdag om 14:30 uur beginnen, een uur duren en
gegeven worden door de dansdocente van Dentro, in de Gymzaal van de regenboog. De
kinderen gaan zelf naar de gymzaal, of onder begeleiding van ouder/verzorger. De kosten
bedragen 30 euro. In de vakantie is er geen spel en toneel les.

We starten met de leeftijdsgroep 6 jaar en ouder. Bij minimaal 8 kinderen gaan wij van start.
We hopen op genoeg aanmeldingen.
Wilt u uw kind opgeven, of heeft u vragen? Dan kunt u dit doen op
daphne@kindividu.nl 06-27222071

Informatie op een rij
Emailadressen/websites
Ouderraad Meidoornlaan

School

patbren9@gmail.com

regenboog-m@saks.nl

Medezeggenschapsraad

Website

mr.regenboog@saks.nl

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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