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Agenda
maandag

12 maart

dinsdag

13 maart

woensdag

14 maart

donderdag

15 maart

Weekopening, juf Lok
Workshop: Muziek met je hele lijf. Unit 1a
IB-overleg, juf Frouk
Helpen bij de Paddentrek, groepen 5 en 6
Staking team; Actie bij de Poldertoren, 10.15 uur De
school is gesloten
Bezoek team basisschool uit W. Graftdijk
Gastles Rabobank, 13.00u. Unit 2
Vergadering Kindcentrum, 16.00 u.

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Wie begrijpt dit?
De verhalen komen uit: Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen
twee mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet
erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van
God ontvang je als een kind.
Voorjaar
Na een koude voorjaarsvakantie stijgt de temperatuur nu flink. Het voorjaar komt eraan. De
versiercommissie heeft de school dan ook omgetoverd in voorjaarssfeer. Het ziet er vrolijk
uit, met echte narcisjes en bloeiende takken. Bedankt!
Hoofdluiscontrole
Tijdens de regulier hoofdluiscontrole afgelopen woensdag werden er gelukkig geen luizen
aangetroffen. Dames van de commissie, weer hartelijk bedankt! Het is fijn dat zich intussen
twee nieuwe ouders hebben aangemeld voor deze commissie.
Units

Bij de start van ons nieuwe onderwijsconcept hebben we er voor gekozen de school in twee
units te verdelen met steeds ’s ochtends twee leerkrachten. Omdat de groepen 1 en 2 nu
meestal ‘apart’ zitten leidt de term unit 1 nogal eens tot verwarring. We hebben besloten
unit 1 nu te verdelen in unit 1a (groepen 1 en 2) en unit 1b (groepen 3, 4 en 5). Het principe
van de twee leerkrachten voor de gehele unit blijft gehandhaafd.
Bijzondere activiteiten deze week
Voor alle groepen is er deze week wel een bijzondere activiteit. Zo krijgen de kinderen van
unit 1a een workshop muziek: Muziek met je hele lijf op maandagmiddag.
A.s. dinsdag gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 weer helpen padden over te zetten.
Het is verstandig om laarzen aan te trekken en evt. regenkleding mee te nemen. Een tas mee
is niet handig, misschien kunt u iets lekkers meegeven voor in de jaszak. We vertrekken rond
half negen bij school. Wie wil rijden en tevens begeleiden? U kunt zich opgeven bij juf
Liesbeth. liesbeth.coehoorn@scpo-nop.nl
Unit 1b gaat donderdagochtend naar het theater voor de voorstelling ‘Foei’. In Foei
onderzoeken twee jongens waarom ongezonde dingen het lekkerst zijn en waarom verhalen
waar je slim van wordt zo saai zijn. De voorstelling begint om 11.00 uur. We vertrekken om
10.30 uur richting Emmeloord. Wie zou er kunnen rijden? U mag ook de voorstelling
bijwonen. Het is geweldig dat er zich al een aantal ouders heeft aangemeld. U kunt u
opgeven bij juf Roos. roos.kasper@scpo-nop.nl . De voorstelling is om 12.00 uur afgelopen,
dus zijn we niet op tijd terug voor de middagpauze. Het zou fijn zijn als alle kinderen van unit
1b die dag hun lunch mee naar school nemen, zodat we samen op school kunnen eten.
De kinderen van unit 2 krijgen donderdagmiddag een gastles van medewerkers van de
Rabobank i.v.m. de week van het geld. We doen dit samen met de kinderen van Fondali.
De gymlessen vervallen deze middag.
Op donderdag krijgen we ook bezoek van een school uit West Graftdijk. Ze komen ons
unitonderwijs bekijken.
iPads
Het zal u niet zijn ontgaan, want alle
kinderen (en juffen) zijn laaiend
enthousiast, dat er een dertigtal iPads is
gearriveerd op De Regenboog. Als school
doen we mee aan een pilot ons onderwijs
meer adaptief in te richten. Met behulp
van een device (in dit geval een iPad) is het
mogelijk hieraan vorm te geven. Het
programma (Guinzy) kan bijsturen,
wanneer een kind de opgaven te moeilijk
of te gemakkelijk vindt. Het past de
opdrachten aan, zodat elk kind op zijn of
haar eigen niveau kan werken. Bovendien
geeft het programma direct inzicht aan de leerkracht over de voortgang van leerlingen. De pilot
geldt voor één vak. We hebben gekozen voor rekenen. Na een periode van twee maanden kunnen
we beslissen of we doorgaan met deze manier van werken. De iPads bieden ook de mogelijkheid via
internet in lesprogramma’s te werken, zoals bijvoorbeeld BLOON.

Deze adaptieve methode van werken houdt wel in dat het samenwerken van kinderen beperkt
wordt, omdat het programma zich aan de individuele leerling aanpast.
U begrijpt dat, al betreft een pilot, het nogal een forse
investering is. Hierover hebben we met de kinderen
gesproken. Het is de verantwoordelijkheid van de
kinderen zuinig met de spullen om te gaan. U zult
begrijpen dat bij onverantwoordelijk gebruik,
bijvoorbeeld het beschadigen van de beschermhoes,
de kosten (€ 50,-)voor u(w kind) zijn. De kinderen zijn
hier van op de hoogte en begrijpen dit. Overigens blijkt
dat ze er goed van doordrongen zijn dat de aanschaf
van deze devices een pittige investering is, waar je
zuinig mee moet omgaan. Het is goed dat te zien. Zo
dragen we samen verantwoordelijkheid. Heel mooi!

Ouderbijdrage
Een klein aantal ouders heeft de ouderbijdrage inmiddels overgemaakt. Bedankt!! Nu de rest
nog.
Per leerling is de bijdrage € 17,50. Kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen, betalen
€ 8,75.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80
t.n.v. De Regenboog o.v.v. Ouderbijdrage 2016-2017 + naam leerling(en) en groep.
Alvast hartelijk dank!!
Estafettestaking in het basisonderwijs
A.s. woensdag staken veel leerkrachten uit de provincies Flevoland, Noord-Holland en
Utrecht. Ook de teams van De Regenboog en Fondali doen mee aan de stakingsactie.
Woensdagochtend 10.15 uur is er een ludieke actie van heel veel leerkrachten uit de
Noordoostpolder. Ook wij doen mee!!
De school is woensdag gesloten!
Jarigen
Jasmijn viert zondag 11 maart haar verjaardag. Ze heeft er veel zin in. Een fijne dag, Jasmijn.
Tot slot
Een goed weekend gewenst,
met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

