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Belangrijke data:
Maandag 16 tot en met vrijdag
20 oktober
Herfstvakantie
Maandag 23 oktober
Start Respect traject
Maandag 23 en dinsdag 24
oktober
Luizencontrole
Woensdag 25 oktober
MR vergadering
Woensdag 1 november
Studiedag, alle kinderen vrij

Afgelopen woensdag is ook op de Regenboog de Kinderboekenweek gestart. Dit jaar
is het thema: Griezelen! En dat hebben we gemerkt. ’s Ochtends liepen er op de
speelplaats vier griezels rond. Waren die eng of viel dat allemaal wel mee? Moesten
we daar bang voor zijn of hadden ze een andere boodschap? Later in de aula kwamen
we erachter wie ze waren, hoe ze heetten en wat ze kwamen doen.
Vogelverschrikker, Dummie, Spinnenheks en het High-five-monster bleken hele
aardige griezels te zijn en wilden ons alleen maar helpen. Zij hadden de laatste dagen
het Boekenmonster rondom de Regenboog gesignaleerd en ze wilden ons daarvoor
waarschuwen. Gelukkig verklapten ze ons hoe we met zijn allen dat monster kunnen
verslaan. Heel veel lezen, verschrikkelijk veel lezen! Per groep kunnen we deze week
stukjes van een spreuk verdienen, waarmee we uiteindelijk het monster kunnen
verdrijven.

Dinsdag 14 en woensdag 22
november
Welbevindengesprekken voor
alle kinderen van groep 1 tot
en met 7
Woensdag 22 november
Sinterklaas op de Regenboog
Dinsdag 5 december
Surprise voor alle kinderen van
groep 6, 7 en 8
Woensdag 6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 14 december
MR vergadering
Donderdag 21 december
Kerstviering
Maandag 25 december tot en
met vrijdag 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 en dinsdag 9
januari
Luizencontrole

Woensdag 11 oktober sluiten we op school de Kinderboekenweek af in de stijl van
het thema. Alle kinderen mogen die ochtend ‘griezelig’ verkleed naar school komen.
We gaan dan met alle groepen samen het Boekenmonster verjagen!
Tot slot een citaat uit de column van Nynke de Jong in het Brabants Dagblad van
woensdag.
“Lezen is voor een kind zo belangrijk, of je ze nou voorleest of dat ze het zelf kunnen.
Mijn jeugd spendeerde ik grotendeels met mijn neus in een boek. En ik heb van Roald
Dahl en Guus Kuijer net zoveel geleerd als van het Jeugdjournaal. De leeslol die mijn
ouders en docenten in mij hebben aangewakkerd, heeft in al die jaren niet aan kracht
verloren. Toen meester Gerrit in groep 5 Ronja de Roversdochter voorlas, heeft hij me
op het spoor gezet van een levenlang leesliefde. Dat is een groot cadeau voor een
kind.”

De Jumbo Sparen voor je school actie is van start! U
kunt de punten zelf scannen via de Jumbo Sparen
voor je school app of inleveren in de dropbox in de
Jumbo winkel in Gemert of op de Regenboog. Er staat
een dropbox in de aula en bij de ingang vanaf het
plein. Helpen jullie allemaal mee om speelgoed bij
elkaar te sparen voor onze kinderen?

Tijdens de stakingsactie gisteren heeft een groot deel
van ons team zich laten horen in Helmond en Den
Haag samen met tienduizenden andere collega’s uit
het basisonderwijs. Hopelijk luistert de politiek naar
dit dringend verzoek en zijn verdere acties niet nodig.

Het afgelopen schooljaar heeft een werkgroep
bestaande uit een aantal leerkrachten kritisch
gekeken naar onze rapporten. Aanleiding hiervoor
was de vraag of de bestaande rapporten en
bijbehorende gesprekkencyclus nog passend waren
bij de ontwikkelingen op ons kindcentrum. Hieruit zijn
een aantal aanpassingen doorgevoerd. Een
verandering is het aantal rapporten, binnen een
schooljaar ontvangen de kinderen voortaan 2 keer
een rapport: in januari/februari en in juni. De
gesprekkencyclus is gelijkgebleven zodat er minimaal
3 keer een contactmoment is met de leerkracht. Aan
het begin van het schooljaar zijn de
kennismakingsgesprekken. In november volgen de
welbevindingsgesprekken, hierin gaat het vooral over
het welbevinden van uw kind. N.a.v. het eerste
rapport zijn er 10 minuten gesprekken voor alle
kinderen en n.a.v. het tweede rapport zijn er 10
minuten gesprekken op verzoek van u als ouder of op
verzoek van de leerkracht.
Ook inhoudelijk zijn er aanpassingen in het rapport
gedaan. Een van de conclusies was dat de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen
onderbelicht bleef in de huidige rapporten, vandaar
dat deze nadrukkelijker benoemd wordt. Verder is de
informatie op het rapport uitgebreid om u als ouders
een breder beeld te geven van de ontwikkeling van
uw kind. Tot slot willen we meer gaan kijken naar de
fase van de ontwikkeling waarin een kind zit. In het
aangepaste rapport vindt u hierover een uitgebreide
toelichting. Wij hopen u voor nu alvast voldoende op
de hoogte gebracht te hebben. Heeft u vragen
hierover, loop gerust binnen bij de leerkrachten of
directie.

Afgelopen woensdag 4 oktober hebben de ouders van
de werkgroep alle medewerkers van kindcentrum de
Regenboog vreselijk verwend met een geweldige
lunch en een leuke attentie met als thema: “Wij
steken jullie een hart onder de riem”. Dit in het kader
van de staking op donderdag 5 oktober. Super
bedankt hiervoor!

Alle medewerkers van kincentrum de Regenboog zijn
vanaf deze week bereikbaar via een nieuw mailadres.
Mail die naar een “oud” mailadres gestuurd wordt,
komt voorlopig ook nog aan.
Hieronder de nieuwe adressen:
mariette.dapperens@stichtinggoo.nl
annemiek.ketelaars@stichtinggoo.nl
marieke.engels@stichtinggoo.nl
marieke.dekoning@stichtinggoo.nl
lenneke.vogels@stichtinggoo.nl
jan.vandenelzen@stichtinggoo.nl
marlon.peeters@stichtinggoo.nl
mayca.goossens@stichtinggoo.nl
karin.vandeven@stichtinggoo.nl
willeke.vanoosterwijk@stichtinggoo.nl
michelle.vandekam@stichtinggoo.nl
marian.nijkamp@stichtinggoo.nl
sandra.pennings@stichtinggoo.nl

8 oktober
12 oktober

Saar van den Boogaart
Lieke der Kinderen

groep 3
groep 1/2

Wij wensen jullie een hele gezellige feestdag!

