7 juli 2022
AUDIT 30 MEI
Maandag 30 mei bezocht het Auditteam onze
school; voor een kleurrijke groei! Het definitieve
rapport is gearriveerd; we zijn heel dankbaar en
super tevreden met de grote waardering en
mooie opbrengst, zoals verwoord in het
rapport.

BEDANKJE BIO VAKANTIEOORD
Arnhem, 28 juni 2022
Betreft: Dank u wel
Geachte mevrouw Van den Herik,

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Aerilyn, Gijs, Philou, Marijn, Lars,
Jonathan, Lauren en Jordan starten
in augustus op onze school.
Hartelijk welkom en veel plezier op
CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLINGEN
De 42 leerlingen van groep 8
zwermen uit naar het VO. Jaylinn en
Devon starten straks op een andere
school. Alle goeds gewenst!

Wat een fantastische opbrengst heeft de sponsorloop voor het Bio
Vakantieoord opgebracht. Stichting Bio is enorm dankbaar voor deze
gift. Wij voelen ons zéér gesteund met deze bijdrage. En we vinden
het extra leuk dat de ambassadeurs van ons park, de familie Stolk,
zo betrokken zijn dat zij dit samen met uw school hebben kunnen
organiseren. Wat maakt u met deze gift mogelijk?

MAANDAG 22 AUGUSTUS is de

Wij maken vakanties mogelijk voor gezinnen met een meervoudig
gehandicapt kind. Op ons volledig aangepaste vakantiepark kunnen
zij tegen een betaalbare prijs genieten van een heerlijke vakantie
samen. Als geen ander weten wij hoe zwaar de zorg is voor een kind
met een beperking en hoe belangrijk het voor deze gezinnen is om
met elkaar te kunnen ontspannen in een veilige omgeving. Bij het Bio
Vakantieoord zijn alle noodzakelijke hulpmiddelen standaard
aanwezig en we beschikken over een unieke combinatie van
aangepaste faciliteiten. Bij het Bio Vakantieoord kan ieder gezin op
eigen wijze genieten van een droomvakantie! Het onderhoud en de
aanschaf van de aangepaste faciliteiten en noodzakelijke
hulpmiddelen maken een aangepaste vakantie enorm kostbaar.

schooljaar 2022-2023 verschijnt op
8 september 2022. Graag de kopij
uiterlijk 1 september aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl .

Dankzij giften en donaties kunnen wij deze vakanties tegen een
betaalbare prijs aanbieden. Daarom zijn we zo blij met uw steun.
Nogmaals heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, Frans Wientjes, Directeur

eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar. We hopen iedereen dan
weer te mogen ontmoeten!

DE EERSTE NIEUWSDRUPPEL van

LICHTPUNTJE
“Warme aarde schuif ik
om de zaadjes.
Water giet ik
op de scheuten.
Laat maar ontkiemen
wie je werkelijk bent.

AGENDA
7 juli
8 juli
9 juli - 21 aug
22 aug.
23 aug.
24 aug.
25 aug.
26 aug.
29 aug.
5 sept.
7 sept.
12 sept.
19 sept.

20 t/m 22
sept.
23 sept.
26 sept.

Laatste schooldag 2021-2022
‘Calamiteitendag’; nu de eerste dag zomervakantie!
Zomervakantie
Eerste schooldag 2022-2023, Kijkmiddag groep 3
Luizencontroles, Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
Informatie over de groep gaat naar alle ouders
Kijkmiddag groep 3
Voorlichting Bureau Halt in groep 7a, 7/8b en 8a
Kijkmiddag groep 3
Kijkmiddag groep 3, Avond:
Startgesprekken groep 3 t/m 7 + 8a
en voor ouders van nieuwe kleuters
Startgesprekken groep 3 t/m 7 + 8a
en voor ouders van nieuwe kleuters
Studiedag Ontwikkelingsgericht onderwijs
Groep 1 t/m 8 vrij; de peuterspeelgroep is open
Administratiedag team
Groep 1 t/m 8 vrij; de peuterspeelgroep is open

BOUWSTENEN SCHOOLJAARPLAN 2022-2023
Enkele bouwstenen uit het schooljaarplan 2022/2023:
● We werken voor het 3e jaar met ‘Kwink voor sociaal-emotioneel leren’; we
geven lessen om de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te
versterken. Het zelfvertrouwen, de veiligheid en de groepsdynamiek staan
centraal.
● We vervolgen de uitvoering van het plan vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarvoor nog
1½ jaar extra gelden ter beschikking komen. Het doel is om opgelopen vertraging qua brede
ontwikkeling van de kinderen in te lopen. Onze schoolscan en bevindingen zijn de basis voor de
gekozen interventies.
● We continueren de groepsbezoeken en de nascholing voor het OGO onderwijs, zodat de nieuwe
leerkrachten kennis en vaardigheden opdoen en de andere teamleden hun kennis opfrissen.
● We vergroten onze kennis en vaardigheden bij het signaleren van en het onderwijsaanbod voor
leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
● We voeren het taalplan ontwikkelingsgericht onderwijs in.
● We starten in groep 6 met een nieuwe methode voor spelling: Staal.
● We voeren voor groep 1 t/m 8 de nieuwe methode ‘Join In’ in voor Engels.
● We ontwikkelen ons conform het plan van aanpak, samen met de huidige partners, tot een
Kindcentrum.

BEWEGINGSONDERWIJS en GYMROOSTER 2022-2023
Op dit moment is nog niet bekend of we het komende schooljaar over vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 beschikken. We hopen natuurlijk van harte van wel en wachten in spanning af.

Groep 3 t/m 8; het rooster en de vakleerkrachten zijn nog niet bekend
Donderdag

Vrijdag

Tijd

Groep

Tijd

Groep

08:30 uur - 10:00 uur

08:30 uur - 10:00 uur

10:00 uur - 11:30 uur

10:00 uur - 11:30 uur

11:30 uur - 12:30 uur

11:30 uur - 12:30 uur / 13.00 uur

12:30 uur - 14:00 uur

12:30 uur - 14:00 uur

Groep

x

Groep 1 /2 van de herfst tot de meivakantie in het speellokaal
1/2a

dinsdag

9.00 tot 10.00 uur

eigen leerkracht

1/2b

dinsdag

10.45 tot 11.45 uur

eigen leerkracht

1/2c

dinsdag

12.45 tot 13.45 uur

eigen leerkracht

1/2d

woensdag

9.00 tot 10.00 uur

eigen leerkracht

1/2e

woensdag

10.45 tot 11.45 uur

eigen leerkracht

KIJK MIDDAGEN 2022-2023
In de eerste week na de zomervakantie nodigen we u hartelijk uit voor een kijkje in de klas, op een middag
naar keuze. U kunt zien hoe de kleutergroep van uw kind eruit ziet, welke materialen er worden gebruikt
en welke spelmogelijkheden worden aangeboden.
We hebben voor alle groepen twee opties en hopen zo drukte te spreiden. Deze kijk middagen zijn voor
groep 1/2A en 1/2B op dinsdag 23 of donderdag 25 augustus. Voor groep 1/2C, 1/2D, 1/2E op woensdag 24
of vrijdag 26 augustus. Tijdstip: 14.00 -14.30 uur.
Daarnaast geven we u als ouder halverwege elk thema de gelegenheid om het thema met uw kind te
beleven in de klas. Komend schooljaar hebben we hier vijf weken met kijk middagen naar keuze voor
gepland. Deze vinden plaats in de weken: 39, 47, 4, 13 en 22. De data vermelden we ook in de agenda van
de Nieuwsdruppel en de schoolgids.

ORGANISATIE EERSTE SCHOOLDAG 22 AUGUSTUS
Hierbij informatie over maandag 22 augustus:
-De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen ‘gewoon’ naar school, tussen 8.20 en 8.30 uur. Ouders blijven
buiten.
-De leerlingen van de groepen 3 worden tussen 8.20-8.30 uur naar binnen gebracht.
-De leerlingen van de kleutergroepen worden tussen 8.30 en 8.45 uur in het lokaal gebracht.
-De nieuwe kleuters worden om 8.45 op school verwacht.

BEDANKT!
De laatste schoolweken van dit schooljaar zijn voorbij gevlogen. We hebben het huidige schooljaar
afgerond en het nieuwe schooljaar staat helemaal in de steigers. Het was ondanks de onverwachte

ontwikkelingen door corona, de schoolsluiting, thuiswerken, testen, quarantaines,
het enorme leerkrachtentekort en de formatie perikelen een bijzonder en dynamisch
schooljaar. Binnen de mogelijkheden hebben we er met elkaar het beste van
gemaakt voor onze leerlingen.
Hartelijk dank aan alle ouders, opa’s en oma’s, talloze vrijwilligers, ouders van de
Ouderraad en MR, die hun steentje hebben bijgedragen aan alle positieve
ontwikkelingen op onze bruisende school! U staat altijd voor ons klaar en dat
waarderen we enorm!
Mede dankzij u is het gelukt om goed onderwijs te bieden op onze school voor
ontwikkelingsgericht onderwijs. We hopen dat we vanaf augustus 2022 weer
gezond, uitgerust en opgeladen aan het nieuwe schooljaar mogen beginnen.
We wensen u een ontspannen en zonnige zomervakantie toe. Tot ziens op maandag 22 augustus!

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Hierbij nogmaals het door het MT en de MR vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar
2022-2023.
Studiedag team; leerlingen vrij
Administratiedag team; leerlingen vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2023

23 september 2022
26 september
22 t/m 30 oktober 2022
24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
3 februari
6 februari
25 februari t/m 5 maart
7 t/m 10 april
22 april t/m 7 mei
18 t/m 21 mei
29 mei
19 juni
20 juni
7 juli
8 juli t/m 20 augustus 2023

MR
Dinsdag 28 juni was de laatste MR vergadering van het jaar. Het was een vergadering
waarin we veel stukken hebben doorgenomen, deze worden dan in de laatste vergadering
van het schooljaar formeel vastgelegd. Dit gaat over het schooljaarplan, de NPO (Nationaal
Programma Onderwijs) gelden, formatie, het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het
taakbeleid 2022-2023. Deze stukken zijn akkoord bevonden en formeel vastgelegd. We
blikten terug op de audit. Een audit is aan de ene kan spannend en vraagt veel
voorbereiding. Aan de andere kant is het ook gaaf om met trots onze mooie school te presenteren! En dit
werd gezien door de auditoren. We mogen trots zijn op een mooi en positief rapport.
We spraken nog over het NPO plan en het bijstellen van de schoolscan. Dit is het plan i.v.m. de extra gelden
die we hebben ontvangen en de resultaten van de kinderen op schoolniveau staan erin. Aandachtspunten
worden meegenomen naar het nieuwe schooljaar en er zijn plannen gemaakt voor het komende schooljaar
om de extra gelden goed te besteden. Er wordt door de MR ook ingestemd met dit plan. Rozemarijn gaf
een terugkoppeling van de GMR vergadering. Er is besproken dat juf Esther, lid van de MR, een jaar afwezig
is. Juf Dorien zal haar vanaf komend schooljaar vervangen in de MR.
Het was weer een fijne vergadering en we kijken terug op een goed en zinvol MR vergaderjaar. Waarin we
kritisch konden zijn, open waren naar elkaar en alle punten op een goede manier konden bespreken. We
hebben ook gelachen met elkaar. Dit is een mooie constatering aan het einde van het schooljaar. Volgend
schooljaar gaan we op deze voet verder. Groeten van Maartje, Rozemarijn en Hilda.

TUTORLEZEN
De laatste periode gingen wij tutorlezen! Wij, kinderen uit groep 7, gingen lezen met een kind
uit groep 3. Het kind uit groep 3 koos een boek uit en die moest het kind uit groep 7
meelezen, je had groepjes van 2 maar soms ook van 3. Ik vond het tutorlezen leuk en ook
leerzaam voor het kind!
Je bouwde ook een band op met het kind en zelf vond ik dat het leukste.
Van Lisa
Wat is tutorlezen? Tutorlezen begin je in groep 7 of 6. Je gaat naar groep 3. Daar ga je de kinderen leren
lezen. Je kiest een boek en je gaat samen lezen. Eerst je maatje en dan jij even. Als je maatje iets verkeerd
zegt, moet jij het goed zeggen. Soms moet je je maatje de tijd geven, want misschien weet je maatje wel
hoe je het zegt.
Van Leah

KID&FIT

voorwaarden om het schrijven met de hand te kunnen leren:
De motoriek wordt verdeeld in de grote en de kleine motoriek. Beiden zijn voor het leren schrijven
van belang. Beiden kunnen onafhankelijk van elkaar geoefend worden. Gezonde kinderen bewegen
graag. Schrijven is een klein-motorische oefening, die veel lichamelijke coördinatie vraagt. Alleen al
in de hand moeten 29 gewrichtjes en 35 spieren samen werken. Door de zithouding, pengreep en
de beweging is het hele lijf bij het schrijven betrokken om tot optimaal resultaat te komen.
Schrijven is topsport: een unieke menselijke vaardigheid, die door veel oefenen verworven wordt en
door veel training verfijnd wordt. Schrijven is een complexe motorische activiteit met cognitieve,
motorische, creatieve en culturele aspecten. De motorische activiteit bestaat uit doelgerichte
bewegingen, die de mogelijkheid bieden tot cultureel en sociaal bepaalde communicatie. ‘Werk
gedurende de kleuterjaren aan de schrijfvoorwaarden om in groep 3 makkelijker te leren schrijven’,
is een zin die ik vaak uitspreek naar scholen en ouders.

Hersenfunctie
Schrijven is hersen schrift wordt vaak gezegd. Schrijven is een zó complexe
vaardigheid van de mens, dat die zonder een goed functionerend brein niet
uitgevoerd kan worden. Bij het schrijven zijn beide hersenhelften actief. Al
voorbereidend schrijfbewegend in groep 1 en 2 worden er verbindingen
tussen beide hersenhelften aangelegd, versterkt en/of gestimuleerd. De
hersenen sturen de zenuwen en spieren aan, die voor de schrijfactiviteit
nodig zijn. Door beweging krijgen de hersenen impulsen om daarmee het
zenuwstelsel tot rijping en organisatie aan te zetten.
Symmetrische fase (4-6 jaar).
De Symmetrische fase kenmerkt zich door het meebewegen van de
niet functionele lichaamszijde in spiegelbeeld; er zijn
meebewegingen zichtbaar. Deze zijn functioneel. Door beide zijden
symmetrisch te gebruiken ontwikkelt de samenwerking tussen beide
hersenhelften zich.
Praktische oefeningen voor de kleuters en groep 3:
- Oefen veel tweezijdige bewegingen met het lichaam in de ruimte.
- Tweehandig (= met beide handen tegelijk) werken op grote vlakken, in het zand of met
scheerschuim.
- Oefen de kruisbeweging: Tik met linkerhand het rechteroor, tik met de rechterhand de linkerknie
aan enz.
- Wrijf handen, wrijf je knieën, etc.
- Meskeren (kan ook op een openstaande deur): Meskeren is met twee handen tegelijk op een
rechtopstaand bord dezelfde bewegingen uitvoeren.
- Onderdelen uit de Braingym: op Youtube vind je hier voorbeelden van
- schrijfdans
In een volgende nieuwsbrief komen er nog meer schrijfvoorwaarden met tips/ adviezen aan bod.
Met vriendelijke groet, Leidiza Cardoso Silva, Kinderoefentherapeut en si- therapeut bij Kid&Fit
(maandagochtend en donderdag werkzaam binnen CBS De Regenboog)

NIEUWS VAN DE STAMPERTJES
Wat een geweldig feest was het 24 juni samen met de kleuterklassen. Iedereen
bedankt voor het komen.
Ondertussen zijn wij verder gegaan met een nieuw thema bij de peuters. Wij gaan op vakantie! Heel
toepasselijk natuurlijk zo vlak voor de zomervakantie. We hebben al een echte tent staan met gras,
zwembadje en een koffer met van alles wat voor de vakantie. Ook zijn er al veel verhalen van de kinderen
waar ze naartoe gaan in de vakantie en hoe ze er naartoe gaan (trein, auto, vliegtuig, bus) nog even en dan
is het echt zomervakantie.
We willen de kinderen die overgaan naar de kleuterklassen heel veel plezier wensen in het nieuwe
schooljaar en de rest zien we graag weer terug bij de Stampertjes in het nieuwe schooljaar. Fijne vakantie!

NIEUWS VAN DE BSO
De zomervakantie staat voor de deur en we hebben een leuk programma voor de kinderen die naar de BSO
toe komen. Circus, fotografie, filmpjes maken en toneelspelen komen allemaal aan bod. Daarnaast gaan we
weer op uitstapjes, we hebben leuke dingen voor jullie gepland.
Voor de activiteiten zijn we nog op zoek naar verkleedkleren en accessoires, denk aan: een stropdas,
colbert, hoge hakken, hoeden, petten, een lange jurk… allerlei dingen waarin we de kinderen een rol
kunnen laten spelen. Als u nog te klein geworden badgoed voor ons heeft, dan is dat ook zeer welkom. Ook
in de vakantie zullen wij regelmatig met water gaan spelen als het erg warm is.

Lieve allemaal.
……..wat heb ik het leuk gehad de afgelopen 3 jaar hier op de Regenboog en wat heb ik weer veel geleerd
en ervaren. Nu neem ik afscheid. Ik heb de liefde gevonden in Zeeland en ga daar naar toe verhuizen, ik ga
daar niet alleen wonen, maar zal ook weer in de kinderopvang gaan werken.
Nooit verwacht dat ik werken op de BSO zo leuk zou gaan vinden…… en als onderwijsassistent in groep 5
en 8 wat een geweldige ervaring en bijzondere tijd.
Het mooiste blijft voor mij het contact met de kinderen, de knuffels, gesprekjes en grapjes…en het maakt
niet uit of ze 2 jaar zijn of 13 jaar. Na 27 jaar geniet ik nog elke dag van mijn werk.
Bedankt voor alles, ik ga jullie missen!!

Tot ziens, liefs, juf Bianca

