Nieuwsbrief

Donderdag 6 september
Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad
en goed van start is gegaan. Het team heeft in de laatste week van de vakantie een
voorbereidingsweek gehad en allemaal mooie plannen voor het komend jaar gemaakt, we hebben
er zin in!
Kalender
Voor de vakantie heeft u een A4 ontvangen met de jaarplanner. Veel informatie is hierin al
opgenomen. Natuurlijk zijn er aanvullingen en wijzigingen gedurende het schooljaar. Houdt u
daarom ook altijd onze kalender op de website in de gaten.
https://www.askoscholen.nl/scholen/deregenboog/Paginas/Kalender.aspx
Prisma, nieuwsbrief
Afgelopen jaar ontving u iedere twee weken een nieuwsbrief en voor de vakanties de uitgebreide
Prisma. De Prisma werd steeds slechter gelezen, we hebben dan ook besloten om dit jaar met de
Prisma te stoppen. De nieuwsbrief blijft u elke 2 weken ontvangen met daarin korte praktische
informatie. We zijn met het team aan het kijken welke mogelijkheden wij hebben om u verder te
informeren over wat er allemaal op de Regenboog gebeurd. Het gaat dan vooral over verslagen en
foto’s van uitstapjes en projecten. Als u hier creatieve ideeën over heeft, horen we het graag!
Goed gedaan
Op de regenboog werken we met Goed Gedaan als lesmethode voor sociaal emotionele
ontwikkeling en burgerschapsvorming. Elke twee weken behandelen we in de klassen thema’s als:
samen in de groep, grapje/plagen/pesten, blij met jezelf, wat voel ik en kiezen. Door de hele school
heen werken we aan hetzelfde thema. De lessen bestaan meestal uit een verhaal en een
groepsgesprek daarna zijn er verwerkingen die de kinderen in een kleiner groepje doen.
U ontvangt aan het begin van een nieuw thema (elke 2 weken) een mail met uitleg over het thema
en tips om thuis aan te sluiten.
Soms is er een groep een ander thema actueel, dan zal de leerkracht daar aandacht aan besteden
ipv het thema van Goed Gedaan.
Meer informatie kunt u hier vinden: https://www3.malmberg.nl/web/file?uuid=894c52c0-d42c451c-9268-8e5d4e16b6a6&owner=0d269d67-0f3e-47c1-8ded-95c9bbb94748&contentid=7249
Vanaf dit jaar zullen we ook met posters in de school zichtbaar maken aan welk thema we werken.
Op tijd komen
Voor de rust in de school en de klassen is het fijn als iedereen op tijd binnen is. Ook voor kinderen
zelf is het niet prettig om te laat in een volle klas binnen te komen. Voor de zekerheid nog even de
tijden op een rij.

8.15-8.25 inloop in school. De voordeur gaat om 8.25 uur dicht.
8. 30 iedereen in de klas, de deur van de klas gaat dicht.
12.00- 12.55 pauze, iedereen om 12.55 weer op school
13.00 start lessen
15.00 school gaat uit (op woensdag om 12.30 uur)
Als kinderen regelmatig te laat komen ontvangt u daarover van ons bericht.

