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Nummer 1, 4 september 2020
Kalender:
7-11 sept
8 sept
9 sept
9 sept
16 sept
16-18 sept
21 sept
22 sept
22 sept
23 sept
28-30 sept
30 sept
2 okt
3 okt
5 okt
6 okt
6 okt
8 okt
9 okt
16 okt

Ambitiegesprekken - u ontvangt een uitnodiging via Parro
De schoolfotograaf komt
Studiedag – alle leerlingen vrij
Verjaardag juf Simone
Verjaardag juf Anouk
Groep 8 is op schoolkamp
Verjaardag Cora, schoolschoonmaakster
Buitenlesdag
MR
Start Kinderpostzegelactie
Entreetoets voor groep 8
Start Kinderboekenweek, thema “En Toen?”
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Verjaardag juf Mandy
Waardendag (studiedag team), alle leerlingen hele dag vrij
Verjaardag juf Karin
Groep 5 gaat op bezoek bij Jet en Jan
Kijkavond, van 18.30 – 19.30 uur
Einde Kinderboekenweek
Alvast voor de voorpret: schoolreis

Welkom in het schooljaar2020-2021
Na de zomervakantie zijn we weer fijn gestart op beide scholen. Het blijft
een bijzondere tijd nu het Corona virus nog steeds de kop opsteekt. We
doen er met elkaar alles aan om gezond te blijven, maar houden ons hart
vast nu de herfst zijn intrede doet en er toch veel mensen verkouden
worden.
Afgelopen dinsdagavond hebben we u via de algemene ouderinformatie
geïnformeerd de visie van onze scholen met behulp van de kernwaarden
die wij belangrijk vinden. Hieronder vindt u een korte samenvatting van
ons verhaal. De vertoonde PowerPoint kunt u terugvinden op onze
website, onder Home – Koersplan. Begin volgende week ontvangt u per
mail een link om onze presentatie (terug) te zien.

Samenwerkend: We delen een passie en werken samen met plezier aan
mooi onderwijs voor al onze kinderen. Dat doen we graag met u samen om
ervoor te zorgen dat onze kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Professioneel: Het team blijft steeds weer in ontwikkeling en we gebruiken
mooie middelen om onderwijs te verbeteren zoals
Thinking for Learing. We leren zo kinderen hoe ze kunnen
denken, niet wat ze moeten denken.
Studiedagen gebruiken we om met elkaar te professionaliseren.
We werken met een goed communicatieplatform
Parnassys en Parro om op een fijne en makkelijke manier in contact te zijn.
Kind en eigenaarschap: We leren onze kinderen samen met u wijs worden
in de wereld van Social Media.
Kinderen kunnen via onze leerlingeraad meedenken over de ontwikkeling
van onze scholen.
Kinderen hebben eigenaarschap over hun ontwikkeling en we gebruiken
ambitiegesprekken om dat te delen.
We gaan werken met een nieuwe eigen leeromgeving
om kerndoel-dekkend te kunnen werken in alle
groepen. Die leeromgeving heet ”Jeelo”.
Over Jeelo gaan we u dit jaar meer informatie geven.

Zorgzaam: We leren samen en gebruiken de leerkuil
om te illustreren dat je pas iets kunt leren als je iets
nog niet weet. Leren gaat over nieuwe kennis en
vaardigheden. Leren is soms best moeilijk en voor
leren heb je doorzettingsvermogen nodig. Wanneer
je aan het leren bent is het soms fijn om daarbij
hulp te krijgen.
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of het
welbevinden van uw kind is het belangrijk om in gesprek te gaan met de
leerkracht van uw kind. Wanneer u er samen niet uitkomt of de zorgen zijn
wat groter dan kunt u een beroep doen op onze intern begeleider Mascha
Uitdewilligen. Zij denkt graag met u mee.
We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en te
denken in kansen en mogelijkheden.

Duurzaam: We denken met elkaar na over de toekomst van het onderwijs.
We maken een schoolbeleid om vooruit te kunnen kijken en samenhang in
doelen t kunnen realiseren. Ons beleid zorgt ervoor dat we richting
hebben, goede keuzes maken en reflecteren. De medezeggenschapsraad
denkt met ons mee. We beschrijven ons beleid in 7 bouwstenen.

Verbinding: Ouderparticipatie in de tijd van Corona vraagt om
aanpassingen. Graag blijven we in
contact, maakt u een afspraak om wel
te kunnen binnenlopen.
Samen blijven we zo gezond!

Namens het gehele team van De Regenboog en de Mariaschool wens ik de
kinderen en u een fijn schooljaar toe,
Marleen van Kooten

Ambitiegesprekken
U heeft zich deze week via Parro in kunnen schrijven voor het eerste
ambitiegesprek van dit schooljaar. Gedurende het schooljaar plannen we
voor alle groepen drie ambitiegesprekken.
Het eerste gesprek is gericht op kennismaking met elkaar: kind - ouder leerkracht.
Samen brengen jullie het welbevinden in kaart van het kind (thuis en in de
groep), daarnaast worden de basisvakken (rekenen, spelling, begrijpend
lezen) in kaart gebracht die extra aandacht nodig hebben. En er wordt
gekeken welke behoeften het kind heeft om ‘het beste te kunnen leren’
(o.a. extra huiswerk/ hulp van ouders, extra uitdaging ed.)
Het tweede gesprek zal in februari/ maart plaatsvinden en hierin worden
het welbevinden, de behaalde resultaten en de gemaakte afspraken in het
eerste gesprek (na)besproken. Er kunnen tijdens dit gesprek samen nieuwe
doelen worden gesteld.
Aan het einde van het schooljaar vinden er ambitiegesprekken plaats
waarin wordt teruggekeken op het afgelopen schooljaar. Zijn de ambities
behaald? Waar zijn de kinderen trots op? Wat nemen ze mee naar volgend
schooljaar?
Tussentijds kunt u voor aanvullende vragen of zorgen ook een afspraak
maken met de leerkracht van uw kind.
We hebben ervoor gekozen om de ambitiegesprekken te spreiden over 2
weken: ze kunnen plaatsvinden vanaf 7 september tot aan 18 september.
Zodoende spreiden we de aanwezigheid van groepjes ouders in de school.
Fijn dat u de gezondheidsvragenlijst nog even doorneemt voor u naar
school komt.

Parro en Ouderportaal
Heeft u de melding in Parro gezien / gelezen?
Vanaf 6 augustus kunt u inloggen met één set gegevens voor Parro en het
(ParnasSys) Ouderportaal.
De omgevingen blijven dezelfde functionaliteit behouden, het voordeel is
dat ouders vanaf dan in een keer kunnen inloggen (nu zijn dit nog twee
verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden).
We hopen dat het fijn werkt voor u en zijn benieuwd naar uw ervaring in
het nieuwe schooljaar.

Inloggen Parro/ ouderportaal van Parnassys
Van een aantal ouders ontvingen we een bericht dat inloggen niet lukt.
De helpdesk van ParnasSys gaf ons de onderstaande info. Hiermee hopen
we dat inloggen voor iedereen (weer) lukt!
Zou je eens willen proberen om in te loggen via talk.parro.com? Je kunt
daar inloggen met je bestaande Parro gegevens.
Zodra je bent ingelogd, krijg je in Parro verdere instructies over het
inloggen in de toekomst.
Lukt het inloggen niet? Kijk dan eerst bij hulp bij inlogproblemen.
Blijf je toch inlogproblemen ervaren, wil je dan een mail sturen
naar support@parro.com met in het bericht:
 het e-mailadres van je Parro-account
 een korte beschrijving van het probleem waar je tegenaan loopt
 een korte beschrijving van de acties die je al gedaan hebt om het
probleem zelf op te lossen

Schoolfotograaf
8 september

Dinsdag 8 september komt de schoolfotograaf weer op De Regenboog. Dit
jaar zijn er wat kleine veranderingen t.o.v. vorige jaren:
 Alle foto’s (portret-, groeps- en evt. broertje/zusje foto’s) worden op
één dag gemaakt. Dit kan omdat er twee fotografen tegelijk zullen
werken.
 Het is niet meer mogelijk om na schooltijd met broertjes/zusjes die nog
niet op school zitten op de foto te gaan. Enerzijds vanwege de tijdsdruk
en anderzijds vanwege de Corona-maatregelen.

Hoofdluiscontrole
Wij kiezen er als school voor om het luizen pluizen voorlopig door de
ouders thuis te laten doen.
Het controleren op luizen kan ook prima in de thuissituatie gedaan worden,
hierover zijn twee vlogs gemaakt door de GGD, speciaal voor u als ouders:
 Hoe controleer je op hoofdluizen?
 Hoofdluis behandelen? Zo doe je dat!
Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt is het,
ondanks de coronatijd, erg belangrijk regelmatig te controleren.
Op de website van het RIVM vind je meer informatiemateriaal over luizen
voor scholen en ouders.
Mocht u een luis of een neet hebben ontdekt, informeer dan z.s.m. de
leerkracht, zodat die de ouders van de hele groep kan informeren.
Bedankt voor uw medewerking!

Veiligheid – kinderen ophalen van school
U heeft vast ook wel de banners zien hangen van VVN: De scholen zijn weer
begonnen. Dat betekent weer veel verkeersdeelnemers op de weg: ook
onze kinderen. Net als u willen we dat alle kinderen zich veilig kunnen
verplaatsen. Oefening baart kunst: kom dan ook zoveel mogelijk met de
fiets of zelfs te voet naar school. Zie ook het berichtje daarover van de
ANWB. Daarnaast zien we er bij school nog een voordeel in wanneer meer
mensen met de fiets of te voet komen: minder auto’s bij de school!
En dat betekent:





minder onveiligheid voor alle verkeersdeelnemers alsook het
voorkomen van verkeerd parkeren: goed voorbeeld doet goed volgen;
meer actief bewegen van de leerlingen;
minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Voor de Kiss & Ride-strook gelden de volgende regels: op deze plek is kort
parkeren toegestaan. Het is niet de bedoeling om stil te staan midden op
de weg. Grotere kinderen kunnen uitstappen en alleen naar binnen gaan,
zodat u meteen weer plaats maakt voor een volgende auto. Met de
jongere kinderen kunt u gewoon even mee naar het hek lopen.

Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt 9 oktober 2020

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het
jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag
weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe
het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is
een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels
zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en
zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten
bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van
de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening
houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van
mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van
beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u,
ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
•
•
•
•
•
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets
regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken
bij fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in
het verkeer is een bron van gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs
scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om
fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier
dit schooljaar!

