
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

 
Wat zijn we blij dat er weer meer versoepelingen zijn! Fijn om steeds weer meer het ’oude normaal’ terug te krijgen. 

Het kabinet heeft ook aangegeven dat de coronaregels voor het onderwijs versoepeld gaan worden. Op het moment 

van schrijven is het nieuwe protocol PO nog niet bekend, dus we weten nog niet exact wat dit voor ons gaat beteke-

nen. Er is wel al aangegeven dat bij een besmetting op school de GGD maatwerk zal gaan leveren wat betreft quaran-

tainemaatregelen. Wij hebben als school deze maatregelen op te volgen, het kan dus nog steeds zo zijn dat er een 

hele klas in quarantaine moet gaan. We blijven natuurlijk van het positieve uitgaan en hopelijk blijft dit ons nog steeds 

bespaard. 

Francien Soeter  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KENNINSMAKINGSGESPREKKEN 

In de week van 27 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. 

Doel van deze gesprekken is dat u als ouder/verzorger de leerkracht nog meer 

inzicht geeft in wat uw kind nodig heeft. De gespreksplanner is hiervoor inmid-

dels opengezet.  
U krijgt hiervoor vragen mee naar huis die u vooraf moet beantwoorden, deze 

vragen worden tijdens het gesprek besproken.  

EVEN VOORSTELLEN... 

Mijn eerste weken op de Regenboog zitten er inmiddels op en een aantal van 
u heb ik al mogen ontmoeten, maar de meeste ouders nog niet. 
Daarom wil ik mij via deze weg graag aan u voorstellen. 
Mijn naam is Elisa Melis en ik ben 37 jaar. Samen met mijn man en kinderen, 
Toby en Evy, woon ik in Kampen.  

 
Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de meeste  
jaren als leerkracht in de bovenbouw. 
Vanaf dit schooljaar mag ik op de Regenboog de taak van Intern Begeleider 
op mij nemen. Dit houdt o.a. in dat ik leerkrachten ondersteun bij de zorg 
voor de leerlingen, gesprekken voer met ouders en contact heb met exter-
nen. Verder verzorg ik 1 dag in de week extra ondersteuning en probeer ik 
kinderen verder op weg te helpen met hun leerdoelen. 
De afgelopen weken heb ik al mogen ervaren wat een fijne sfeer er heerst op 
de Regenboog. 
Ik heb er veel zin in en hoop u snel te kunnen ontmoeten. 
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BEGINFEEST 

Volgende week donderdag is het zover: Het beginfeest! In de bijlage vindt u een uitnodiging waar alle informatie in staat.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

WEGBRENGEN KINDEREN 

In de afgelopen jaren waren sommige wijzigingen door coronamaatregelen 

aanleiding voor een mooi gesprek in het team. Zo ook het wegbrengen van 

kinderen naar school. In het verleden mochten ouders hun kind wegbrengen 

tot in de klas. Dit was gezellig, maar ook erg onrustig. De huidige werkwijze 

waarbij ouders hun kind bij het schoolplein afgeven, zorgt voor veel meer 

rust in de klas. 

Toch vinden we het ook belangrijk om een goed oudercontact te onderhou-

den, daarom zijn we samen tot de volgende oplossing gekomen:  

Alle leerkrachten staan om 8.20 uur op het schoolplein, ouders mogen ook 

op het schoolplein komen en kunnen dan eventueel nog kleine dingen 

doorgeven aan de leerkracht. Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de leer-

krachten met de leerlingen naar binnen.  

Voor kinderen die komen wennen op school wordt er een uitzondering ge-

maakt; deze ouders mogen mee in de klas en de dag samen met het kind 

opstarten (mocht dit gewenst zijn).   

Na schooltijd lopen alle leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. Dan 

kunnen er eventuele zaken besproken worden tussen leerkracht en ouder. 

Na schooltijd kan er natuurlijk ook altijd even in de klas gekeken worden.  

Om alle ouders toch een duidelijker beeld van het reilen en zeilen in de klas te 

geven hebben we de inloopweken bedacht. De eerste week na elke vakantie 

hebben we een inloopkwartier voor ouders en verzorgers; van 8.30 – 8.45 uur 

mag u in die week mee de klassen in om een korte activiteit te doen samen 

met uw kind. 

MOESTUIN 

Vorig jaar zijn de kinderen van de klusklas gestart met een 

moestuin. Om ook dit jaar tot een succesvolle oogst te komen, 

kunnen wij wel wat hulp gebruiken! Heeft u groene vingers? Of 

kent u misschien een buurman, oma, tante of vader die het 

leuk lijkt om met een paar kinderen onze moestuin weer in 

beweging te krijgen? Wij horen het graag. Opgeven kan bij juf 

Francien. 



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Liam is maandag 20 september jarig en 

Erik is dinsdag 21 september jarig. Alvast 

gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele 

fijne verjaardag toe  

PERSONEEL 
 

Zoals u al weet is juf Inge in blijde verwachting. Haar verlof zal vanaf 27 november ingaan. In het protocol 

primair onderwijs staat dat zwangere personeelsleden vanaf de 28ste week ook 1,5m afstand moeten hou-

den van de leerlingen. Dit betekent dat juf Inge helaas dan niet meer voor de klas kan staan. Gelukkig heb-

ben we iemand gevonden die juf Inge vanaf die tijd kan vervangen. Juf Celine ter Schure zal dan de groep 

overnemen. In de week voor de herfstvakantie zal juf Celine al in de klas komen, zodat er een goede over-

dracht kan plaatsvinden. Juf Inge is tot haar zwangerschapsverlof wel nog aanwezig op school en zal dan 

andere werkzaamheden uitvoeren en de groep op de achtergrond ondersteunen. 

 

SPELLING 

Sinds dit jaar werken we met een nieuwe methode voor spelling: Staal. 

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De 

bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. 

Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees 

zorgen voor optimale spellingresultaten. Het is voor de leerlingen nu 

nog even allemaal nieuw en wennen, alle categorieën moeten ze zich 

nog eigen maken. Maar als ze die eenmaal onder de knie hebben, geeft 

dat ze ook heel veel steun bij het toepassen van de spellingregels.  

KLASSENOUDER 

Dit schooljaar zijn er ook weer klassenouders nodig. Wat doet een klassenouder? Hij/zij heeft als doel de betrokkenheid 
tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas. Ook zijn ze op ver-
zoek aanwezig bij bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of het kerstdiner. We zoeken nog een klassenouder voor alle groepen. 
Opgeven kan bij de groepsleerkracht.  

SCHOOLREGEL 

De aankomende periode staat de volgende schoolregel centraal: Wij gaan bij de eerste bel om 
8.25 uur naar binnen, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de les.   



SOCIAAL-EMOTIONEEL 

Op school werken we met behulp van de methode Leefstijl aan de sociaal-
emotionele vaardigheden van de leerlingen. Dit jaar starten we met de hernieuwde 
versie van Leefstijl. In het schooljaar 20-21 en 21-22  volgen de leerkrachten scholing 
hiervoor. We zijn dit schooljaar afgetrapt met een inspirerende studiedag Leefstijl 
voor het hele team. 
Leefstijl maakt leerlingen sociaal en emotioneel vaardiger, vergroot het invoelend 
vermogen en ondersteunt een gezonde ontwikkeling. Leefstijl helpt leerlingen te 
leren omgaan met frustratie en stress, te leren van fouten en inzicht te krijgen in je 
sterke en zwakke kanten, met de bedoeling om de zwakke kanten te versterken en 
optimaal gebruik te maken van de sterke kanten.  
Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt vanaf het begin tot het eind in de 
leefstijlessen een belangrijke rol. Veel vaardigheden en competenties moet je oefe-
nen om ze eigen te maken. We werken aan zelfvertrouwen, leren omgaan met ge-
voelens, wensen en opvattingen van jezelf en de ander en ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en relaties.  
We vinden het belangrijk dat een kind graag naar school gaat en zich daar veilig voelt. 
We doen er dus alles aan om een goede sfeer in de klas te hebben. Aan het begin 
van het jaar worden er tijdens de gouden weken in elke klas ‘klassenregels’ opge-
steld.  Naast de klassenregels zijn er ook schoolregels. In elke periode zal een school-
regel centraal staan, deze regel zal ook in de Nieuwsboog genoemd worden zodat u 
hier thuis ook aandacht aan kan besteden.   

WIST U DAT… 

… 

… 

… 

… 

… 

... 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Donderdag 23 september Beginfeest 

Ma 27 sept t/m vrij 1 okt Kennismakingsgesprekken 

Vrijdag 1 oktober Nieuwsboog 

Woensdag 6 oktober  Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 15 oktober  Nieuwsboog 

Ma 18 okt t/m vrij 22 okt Herfstvakantie 

Agenda 

We met mooi weer vaak ook lekker buiten gymmen. 

We heel veel zin hebben in het beginfeest op 23 september. 

Er dan veel activiteiten binnen en buiten de school zijn. 

We gelukkig al weer veel groepsdoorbrekend kunnen werken. 

Wij dat nu ook met technisch– en begrijpend lezen doen. 

Wij vorige week weer gestart zijn met ateliers. 

SCHOLENCROSS 

In oktober is er weer de scholencross. In de bijlage vindt u een brief met meer informatie over de scholencross.  


