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Expert groep taal 
De expertgroep taal richt zich op de 
vakgebieden die met taal te maken hebben. 
Denk hierbij aan spelling, technisch lezen, 
begrijpend lezen, spreken en woordenschat. 
Ze expertgroep heeft het afgelopen schooljaar 
de invoering van de nieuwe methode voor 
technisch lezen ‘Station Zuid’ begeleid. Dit 
schooljaar wordt het werken met deze 
methode door de werkgroep gevolgd en 
geëvalueerd.  
 
Honden op school 
De laatste tijd zien wij ouders op het 
hoofdgebouw, die bij het halen en brengen 
van hun kind, de hond mee het schoolplein 
opnemen. Dit is helaas niet toegestaan. Hoe 
klein, lief en schattig de hond ook mag zijn, 
onze school houdt zich aan de hygiënerichtlijn 
van het Landelijk Centrum Hygiëne en 
Veiligheid. Daarbij maakt het niet uit of de 
hond is aangelijnd, wordt gedragen of aan het 
schoolhek wordt vastgezet. Wij vertrouwen op 
uw medewerking.  
 
Kinderboekenweek 

 
De opening van de 
Kinderboekenweek- met als 

thema 
Gruwelijk 
eng-, was 
een groot 
succes. Op 

het balkon van de school werden de kinderen, 
gespeeld door meester Koen en juf Kitty, 
voorgelezen door hun oma, juf Angelique. Het 
verhaal over de vampier was echter zo 
spannend dat zij niet meer durfden te gaan 
slapen. Gelukkig bleek het maar om een 
gruwelijk eng namaakverhaaltje te gaan! 
 
 
 

 
Nadat alle kinderen op het schoolplein het 
Kinderboekenweek lied hadden gezongen,  
waarbij door sommige kinderen volop gedanst 
werd, vertrokken zij weer naar hun klassen. 
Daar heeft juf Angélique, aan elke groep, een 
spannend voorleesboek uitgedeeld.   
 
Bezoek aan de Pabo 

Op woensdagmiddag 4 oktober 
zijn Lorenzo, Marilou, Isabelle en 
Jayden samen met juf Marion 
naar de Schaepmanschool 
afgereisd. Daar hebben zij aan 
studenten van de Pabo Thomas 
More uitgelegd, wat wij doen 
met kinderen die meer uitdaging 

nodig hebben. Natuurlijk moesten de 
studenten aan de slag met de door onze 
leerlingen meegebrachte materialen. Tips en 
tops van onze leerlingen aan de studenten: 
jullie zijn heel nieuwsgierig, maar jullie vragen 
niet door. Het was voor alle partijen een zeer 
geslaagde bijeenkomst!  
 
Informatieavond peuterspeelzaal 
 

Afgelopen 
maandag was er 
de jaarlijkse 
informatieavond 
van de 

peuterspeelzaal. Tijdens deze avond werd de 
visie en werkwijze uitgelegd. Ouders konden 
een kijkje in de klas van zijn of haar peuter 
nemen. Daar werd duidelijk met welke 
leermiddelen en aan welke doelen de psz 
werkt. Alle ouders hebben een hand-out 
meegekregen om de informatie die verteld is, 
thuis nog een rustig door te kunnen lezen. De 
ingevulde enquêteformulieren zullen zo snel 
mogelijk verwerkt en geëvalueerd worden.  
Wij zijn blij met de grote opkomst en de 
reacties. 
 



     
 
Meester Jan 

Meester Jan is al lang 
gepensioneerd maar 
gebruikt zijn deskundigheid 
en ervaring in het onderwijs 
nog steeds voor de kinderen 
van RK de Regenboog. Elke 
maandag geeft hij remedial 
teaching. In overleg met de 
leerkracht krijgen de 

kinderen die bij hem komen, extra uitleg en 
oefening op onderdelen die zij moeilijk 
vinden. Wij zijn ontzettend blij met zulke 
vrijwilligers en hopen dat meester Jan nog 
lang aan onze school verbonden blijft! 
 
 

 
Meester Henk 
Meester Henk Hesper is een bekend gezicht in 

school. Elke dag houdt hij 
zich bezig met 
uiteenlopende zaken. 
Meester Henk is 
verantwoordelijk voor 
het bijhouden van alles  
wat met de 

leerlingadministratie te maken heeft. Verder 
draagt hij zorg voor bestellingen van de 
leermiddelen. Ook regelt hij het openbaar 
vervoer voor de excursies naar culturele 
instellingen en de kinderboerderij. Hij 
verwerkt alle bankmutaties voor de 
overblijfrekening en de ouderbijdrage. Wij zijn 
blij met zo’n duizendpoot op school!

Gezonde traktaties 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marshon uit groep 1-2b trakteerde 
griezelbekers. Bekers met druiven en een 
namaakspin! Brrr… Helemaal passend bij het 
thema van de Kinderboekenweek.  
Matheyo uit groep 3a had heerlijke druiven 
spiezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderboekenweek peuterspeelzaal 
Ook op de peuterspeelzaal wordt aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek. Als u het 
leuk vindt om voor te lezen in de groep van 
uw kind, dan kunt u dat aangeven bij een van 
de leidsters.  
 
Informatieavond LED-groep 
Op maandagavond 2 oktober was de 

informatieavond over het compacten & 
verrijken en de LED-groep. Juf Marion heeft 
een duidelijke uitleg gegeven wat compacten 
& verrijken precies inhoudt en op basis van 
welke criteria leerlingen in de LED-groep 
geplaatst worden. De ouders konden na 
afloop het werk van hun kind inzien. Het was 
een geslaagde avond.  

Belangrijke data 
09.10 Informatieochtend Kleuters MFO 
 Voorlezen psz 
10.10 Informatieochtend Kleuters MFO 
 Voorlezen psz 
11.10 Vaccinatiedag 9-jarigen Ahoy 
 Gastlessen wijktoezicht gr 6-8 
12.10 Gastlessen wijktoezicht gr 7-8 
               Voorlezen psz 
13.10 Studiedag. Alle kinderen vrij! 
16.10  Start herfstvakantie 


