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AGENDA
maandag

27 november

dinsdag

28 november

woensdag

29 november

donderdag
vrijdag
dinsdag

30 november
1 december
5 december

weekopening, juf Liesbeth
onderzoek kansberekening, groep 5 t/m 8
continurooster; kinderen 14.00 u. uit
studiemiddag ICT, team
werkgroep Kindcentrum, 17.30 u.
IB-overleg, juf Frouk
(kind) – ouder – leerkracht gesprekken
SWS-directieoverleg, 9.00 u.
voorleeswedstrijd, 10.30 u.
(kind) – ouder – leerkracht gesprekken
studiedag directeuren SCPO
Regendruppel
bezoek Sinterklaas en pieten, ongeveer 8.30 u.

Godsdienst
De tijd van Advent begint. We leven toe naar Kerst. Elke week steken we een nieuwe kaars
aan.
Gastles door leerlingen van MBO Aeres.
Gelukkig was het opgehouden met regenen afgelopen woensdag toen unit 2 naar het
industrieterrein vertrok voor een gastles over de gevaren van het landbouwverkeer.
Studenten van de MBO-afdeling van Aeres verzorgden samen met hun docent een gastles.
Linda doet verslag hierover:
Op woensdag hadden wij verkeersles over landbouwverkeer. Bij het bedrijf Faber hadden wij
les van vier mannen en een vrouw. De mannen legden van alles uit. We kregen eerst een

demonstratie van de mevrouw. Ze vertelde over gevaren op de weg van
landbouwvoertuigen. De ene groep begon bij de ene tractor en de andere groep bij de ander.
Er waren vier voertuigen. Toen mochten we met z’n tweeën om de beurt in een tractor zitten.
De rest moest op een plek bij de tractor staan. Als je in de tractor zat, moest je kijken of je
anderen kon zien. Soms zagen ze ons en soms niet. Maar toen we dat hadden gedaan gingen
we naar de volgende tractor. Toen mocht de ene groep met een meneer meerijden en bij de
andere groep keken ze naar de tractor die met een ploeg een houten pop aanreed. Toen
wisselde de groepen om. Het was een leerzame les.
Terugblik Studiemiddag
We kunnen terugzien op een waardevolle studiedag. Onze studiebegeleiders Margje en Eva
hebben de hele dag geobserveerd in de school. ’s Middags deden zij daarvan verslag. We
hadden gevraagd speciaal te kijken naar het pedagogisch klimaat op onze school. Zij hebben
mooie dingen gezien, maar ook zaken die aandacht nodig hebben. Samen hebben we
afspraken gemaakt voor de komende tijd. Een van de afspraken is dat we dagelijks een
gesprek met de kinderen voeren over hoe zij de dag/ochtend/middag hebben ervaren; welk
gevoel hadden zij erbij en hoe kunnen we eventuele negatieve gevoelens keren en van de
positieve ervaringen gebruik maken.
Onderzoek universiteit Utrecht
Het eerste onderzoekje over kansberekening zit erop. Het was niet altijd gemakkelijk, maar
dat maakte niet uit. Het gaat niet over goed of fout. A.s. maandag volgt het tweede
onderzoekje.
ICT studiemiddag
Maandag buigen we ons over de visie van de Regenboog op ICT. Daarnaast bekijken we de
voor- en nadelen van de software programma’s bij de door ons gehanteerde methodes. We
hebben er zin in.
Continu rooster
Vanwege de studiemiddag draaien we a.s. maandag wederom een continurooster. De
kinderen blijven op school over en zijn om twee uur allemaal uit. Het zou prettig zijn als alle
kinderen hun lunch mee naar school nemen.
Voorleeswedstrijd
Na de oefen- en voorrondes zijn de kandidaten voor de voorleeswedstrijd bekend. Maren,
Roselinde, Niek, Max en Joshua E. zullen a.s. woensdag strijden voor de titel van
voorleeskampioen van de Regenboog. Het bereiken van de finaleronde op schoolniveau is al
een felicitatie waard. Daarom van harte Niek, Joshua, Max, Maren en Roselinde. We wensen
jullie heel veel succes met de voorbereidingen. Eveneens complimenten aan de andere
kinderen van de groepen 7 en 8. Jullie hebben het ook allemaal prima gedaan. Wat was er
een vooruitgang te bespeuren tussen de oefen- en voorronde. Heel goed!
Natuurlijk is publiek a.s. woensdag, 10.30 u. van harte welkom. Zoals altijd horen daar ook
opa’s en oma’s bij en ….
Kind-ouder- gesprekken
A.s. dinsdag en woensdag zijn de kind-ouder-leerkracht gesprekken voor de groepen 3 t/m 8.
De kinderen van de kleutergroepen zijn niet bij de gesprekken aanwezig. In de bijlage het
rooster voor de gesprekken. Tien minuten voor aanvang van het gesprek heeft u tijd het
werk van uw kind (samen) te bekijken. We hopen op vruchtbare gesprekken. Het is goed er

in het weekend er alvast eens over te spreken met uw kind. Wat zou het graag kwijt willen
en waar zou het de komende periode graag aan willen werken? Zo gaan we voorbereid het
gesprek in.
Sinterklaas
Vandaag hebben de kinderen van unit 2 een lootje getrokken voor Sinterklaas. Het is de
bedoeling dat ze voor het kind dat ze getrokken hebben een cadeautje kopen, een surprise
maken en er een gedicht bij schrijven. Dat kan allemaal best wat moeilijk zijn, dus de
kinderen hebben hier wel wat ‘volwassen’ hulp bij nodig. Eerdere ervaringen leren dat dit
geen probleem is. Samen heel veel plezier bij de voorbereidingen.
Brief Bestuur over acties in het onderwijs
In de bijlage een brief van de besturen van SCPO en Aves over de mogelijke acties van
leraren in het onderwijs.
Jarig
Er zijn al weer geen jarigen de komende week!
Tot slot
Hartelijke groet en een fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

