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De	  Regenboog	  Weken	  
Deze	  week	  staat	  de	  blauwe	  schoolregel	  ‘Het	  is	  
fijn	  als	  iedereen	  in	  de	  school	  rustig	  wil	  zijn’	  
centraal.	  Er	  wordt	  in	  de	  klassen	  onder	  andere	  
extra	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  rustig	  door	  de	  
klas	  en	  gangen	  lopen.	  Het	  zachtjes	  praten	  in	  
de	  school.	  Het	  rustig	  werken	  in	  de	  klas	  zodat	  
de	  klassendeur	  open	  kan	  blijven	  en	  andere	  
kinderen	  niet	  gestoord	  worden	  bij	  het	  werken.	  
Het	  twee	  aan	  twee	  lopen	  in	  de	  rij	  en	  als	  er	  één	  
praat	  is	  de	  ander	  stil.	  	  
	  
Gezonde	  traktatie	  
Het	  team	  van	  de	  Regenboog	  is	  ontzettend	  blij	  
dat	  u	  in	  groten	  getale	  tegemoetkomt	  aan	  ons	  

verzoek	  om	  gezonde	  
happen	  in	  de	  klas	  te	  
trakteren.	  Afgelopen	  week	  
hebben	  Lucas	  uit	  groep	  4B,	  
Gishayro	  uit	  groep	  3B	  en	  
Jay-‐ro	  uit	  groep	  3A	  
heerlijke	  fruit	  en	  groenten	  
spiesjes	  getrakteerd.	  De	  
kinderen	  hebben	  zitten	  
smullen!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Peuterspeelzaal	  
Soms	  is	  het	  moeilijk	  om	  te	  achterhalen	  van	  
wie	  welke	  jas	  of	  beker	  is.	  Om	  deze	  reden	  

verzoeken	  de	  leidsters	  van	  de	  peuterspeelzaal	  
om	  in	  de	  jassen,	  op	  de	  broodtrommels	  en	  
eventueel	  op	  de	  bekers	  de	  naam	  van	  uw	  kind	  
te	  vermelden.	  
	  
Medezeggenschapsraad	  	  
Maandagavond	  heeft	  de	  eerste	  vergadering	  
van	  de	  medezeggenschapsraad	  (MR)	  
plaatsgevonden.	  

De	  MR	  is	  een	  wettelijk	  
ingestelde	  raad.	  
Hierin	  kunnen	  ouders	  
en	  leerkrachten	  
meedenken	  over	  het	  
beleid	  van	  de	  school.	  
De	  MR	  heeft	  vaak	  een	  
adviserende	  maar	  
zeker	  ook	  weleens	  
een	  beslissende	  rol	  in	  
beleidszaken.	  

Wanneer	  je	  als	  ouder	  in	  de	  MR	  zit,	  mag	  je	  in	  
principe	  elk	  onderwerp	  betreffende	  het	  beleid	  
van	  de	  school	  ter	  sprake	  brengen.	  Het	  is	  
natuurlijk	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  er	  problemen	  
met	  individuele	  leerlingen	  of	  leerkrachten	  
worden	  besproken.	  Wel	  kunnen	  er	  zaken	  op	  
de	  agenda	  gezet	  worden	  waar	  je	  zorgen	  of	  
ideeën	  over	  hebt.	  	  
In	  de	  ouderinfo	  zal	  regelmatig	  nader	  ingegaan	  
worden	  op	  onderwerpen	  die	  besproken	  
worden	  in	  de	  vergadering.	  	  
	  
Luizencontrole	  	  
In	  ouderinfo	  nr.	  1	  van	  afgelopen	  vrijdag	  heeft	  
een	  oproep	  gestaan	  om	  mee	  te	  helpen	  bij	  de	  
luizencontrole.	  Helaas	  heeft	  dit	  maar	  1	  
hulpouder	  opgeleverd.	  Om	  deze	  reden	  kon	  de	  
controle	  van	  afgelopen	  woensdag	  alleen	  op	  
het	  hoofdgebouw	  plaatsvinden.	  Er	  was	  te	  
weinig	  hulp	  beschikbaar	  om	  óók	  de	  
dependance	  te	  controleren.	  Wij	  proberen	  
aanstaande	  woensdag	  (6	  september)	  dit	  
alsnog	  te	  doen.	  Hierbij	  nogmaals	  het	  



dringende	  verzoek	  voor	  extra	  handen.	  U	  kunt	  
zich	  aanmelden	  bij	  Haidy.	  	  	  
	  
Kinderboekenweek	  
Op	  woensdag	  4	  oktober	  start	  de	  63e	  
kinderboekenweek	  met	  als	  thema	  ‘Gruwelijk	  
eng!’.	  In	  deze	  kinderboekenweek	  staan	  
kinderboeken	  met	  griezels	  en	  engerds	  
centraal.	  Om	  de	  school	  in	  de	  sfeer	  van	  het	  
thema	  aan	  te	  kleden	  gaan	  we	  weer	  knutselen.	  
Daar	  kunnen	  we	  uw	  hulp	  erg	  goed	  bij	  
gebruiken.	  Bij	  de	  klassen	  komt	  een	  lijst	  met	  
knutselmomenten	  te	  hangen.	  U	  doet	  toch	  ook	  
weer	  mee?	  
	  
Nieuwe	  leesmethode	  
Er	  wordt	  heel	  wat	  afgelezen	  op	  school	  omdat	  
snel,	  vlot	  en	  foutloos	  lezen	  heel	  belangrijk	  is.	  
Daarnaast	  is	  lezen	  erg	  leuk.	  Dit	  schooljaar	  zijn	  
we	  op	  de	  Regenboog	  gestart	  met	  een	  nieuwe	  
leesmethode	  in	  de	  groepen	  4	  tot	  en	  met	  8.	  De	  
leesmethode	  heet	  ‘Station	  Zuid’.	  Er	  is	  gekozen	  
voor	  deze	  methode	  omdat	  het	  álle	  kinderen	  
beter	  leert	  lezen.	  Zwakkere	  
lezers	  krijgen	  extra	  instructie	  en	  sterkere	  
lezers	  meer	  uitdaging.	  De	  groep	  start	  samen,	  
daarna	  werkt	  elk	  kind	  op	  zijn	  eigen	  
niveau.	  Naast	  het	  technisch	  lezen	  besteedt	  
Station	  Zuid	  expliciet	  aandacht	  aan	  
leesbevordering.	  Iedere	  dag	  wordt	  er	  
geoefend	  met	  moeilijke	  woorden	  en	  teksten	  
en	  één	  keer	  per	  week	  is	  er	  aandacht	  voor	  
leesbeleving.	  Hoe	  kies	  je	  een	  boek	  en	  wat	  is	  er	  
leuk	  aan	  lezen?	  
Op	  www.debrandweerclub.nl	  kunt	  u	  
informatie	  vinden	  over	  de	  methode	  en	  tips	  
over	  thuis	  lezen.	  We	  hopen	  dat	  steeds	  meer	  
kinderen	  ontdekken	  hoe	  leuk	  lezen	  is	  en	  dat	  
alle	  kinderen	  top-‐lezers	  worden!	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Onderhoud	  
U	  heeft	  hem	  zeker	  al	  in	  school	  of	  op	  het	  

schoolplein	  hebben	  
zien	  rondlopen	  met	  
boormachine,	  hamer,	  
schuurpapier	  en	  
kwasten.	  Onze	  
technische	  conciërge	  
Fred.	  Afgelopen	  week	  
heeft	  meester	  Fred	  
het	  speeltoestel	  op	  
de	  hoofdlocatie	  
geschuurd	  en	  in	  de	  
lak	  gezet.	  Ook	  zijn	  de	  

schroeven	  weer	  aangedraaid.	  Bedankt	  
namens	  alle	  kinderen!	  
	  
Kleuterthema	  
Tot	  aan	  de	  herfstvakantie	  zijn	  de	  kleuters	  
bezig	  met	  het	  thema	  ‘Ik	  en	  mijn	  familie’.	  We	  
gaan	  het	  hebben	  over	  het	  verschil	  tussen	  het	  
gezin	  en	  familie,	  het	  verschil	  tussen	  een	  voor-‐	  
en	  achternaam,	  hoe	  een	  huis	  eruitziet,	  wat	  
voor	  soorten	  huizen	  zijn	  er,	  hoe	  werkt	  de	  
huisnummering,	  etc.	  Het	  zou	  erg	  leuk	  zijn	  als	  
de	  kinderen	  een	  familiefoto	  mee	  naar	  school	  
nemen.	  Ook	  zijn	  verkleedkleren	  voor	  in	  de	  
poppenhoek	  welkom.	  	  
	  
Kennismakingsgesprekken	  
Komende	  week	  zijn	  er	  
kennismakingsgesprekken	  waar	  u	  voor	  hebt	  
kunnen	  inschrijven.	  Zoals	  u	  eerder	  in	  deze	  
ouderinfo	  hebt	  kunnen	  lezen	  is	  er	  een	  nieuwe	  
leesmethode	  op	  school	  aangeschaft.	  Tijdens	  
de	  kennismakingsgesprekken	  staan	  de	  
leesboeken	  van	  de	  oude	  leesmethode	  op	  de	  
gang.	  Hebt	  u	  interesse	  dan	  kunt	  u	  een	  
leesboek	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  Hetzelfde	  
geldt	  voor	  de	  typecursusbrieven	  op	  de	  
dependance.	  	  
	  
Belangrijke	  data:	  
Woensdag	  06.09	  kinderfilm	  Islemunda	  
Woensdag	  06.09	  luizencontrole	  dependance	  
Donderdag	  07.09	  SSV-‐feest	  
Woensdag	  13.09	  Roald	  Dahldag	  bibliotheek	  
	  

	  


