Schooljaar 2020-2021
Nummer 3, 13 november 2020
Kalender:
17 nov
18 nov
20 nov
4 dec
17 dec
18 dec
21 dec t/m
1 jan 2021
6 jan

Groep 4 en 5 krijgen introductie Bluebot
Groep 6A en 6B krijgen introductie Bluebot
Verjaardag juf Marianne
Sinterklaasviering
Kerstviering op school
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij
Groep 5 t/m 8 middag vrij
Kerstvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij

Even voorstellen
Graag stel ik mij even voor: ik ben Saskia Barel. Ik werk met veel plezier als
juf van de Breinklas en als invaller bij Stichting De Waarden.
Ik woon in Zevenbergen en heb hier ook zelf twee kinderen op de
basisschool.
Naast mijn werk loop ik graag met onze hond en
als het lukt lees ik een goed boek.
Sinds begin dit jaar ben ik de vaste invaller op De
Regenboog. Tot de kerstvakantie mag ik op
donderdag in groep 4 werken.
Ik heb er zin in!

Jeelo (Je Eigen Elektronische LeerOmgeving)
Na de herfstvakantie zijn we gestart met ons eerste thema van Jeelo
(EigenWijsTijd): Omgaan met de natuur. Het thema werd geopend met het
meenemen van stekjes.
Het ziet er erg gezellig uit in de school met al die plantjes in de aula. Ze
worden verzorgd, er wordt tegen de plantjes gepraat en er wordt goed
bekeken of ze al groeien.

De kinderen zitten tijdens het werken aan dit thema niet stil. U heeft vast
al foto’s voorbij zien komen op Parro van allerlei activiteiten die bij dit
Jeelo thema horen. Misschien heeft uw kind verteld over een steen of een
stapper en in de bovenbouw over ‘test jezelf’? Of is het misschien gelukt
om thuis in te loggen in Jeelo? Zo niet, dan gaat dat op een later moment
vast wel lukken. We zijn er allemaal nog onze weg in aan het leren te
vinden.
Er is nog heel veel te ontdekken voor de kinderen, maar ook zeker voor de
leerkrachten! Het implementeren van een nieuwe methode verdient de
nodige tijd en aandacht. Het team is dan ook vol enthousiasme aan de slag.
Hierbij zitten we soms ook zelf weer even in de leerkuil ;-)
We horen van veel kinderen en ook ouders positieve berichten over dit
schoolbrede project. Dat is fijn om te horen. Na de kerstvakantie zullen we
aan een volgend thema beginnen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief zit nog wat achtergrond informatie over
het thema Omgaan met Natuur. En op onze website bij ‘laatste nieuws’
hebben we een brochure Jeelo in het kort gezet.
NB: als bijkomende activiteit ging groep 5 vandaag op
pad naar de 7-schakels. Ze hebben hier 600(!)
bloembollen geplant voor de ouderen.
Hopelijk kunnen de bewoners in de lente genieten
van allerlei prachtige bloemen.

Introductie Bluebot
17 en 18
november

De Bluebot, het broertje van de Beebot die we op school al
kennen, is een kleine programmeerbare doorzichtige robot
in de vorm van een kever, die zich voor-, achter- en
zijwaarts kan bewegen. Bij de Bluebot kan dit op afstand
door een tactile reader of een speciale app via bluetooth.
De lees- mediaconsulent van Bibliotheek West Brabant verzorgt een
introductieles voor de groepen 4 t/m 6.
De materialen blijven een aantal weken in de groep en de leerkracht laat
de kinderen hier verder mee aan de slag gaan.

Van de MR
Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MRvergaderingen bespreken.
Op dinsdag 3 november heeft onze MR-vergadering plaatsgevonden via
Teams. Onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 Huidige stand van zaken omtrent Corona;
 Schoolondersteuningsplan bekijken en suggesties doen (SOP);


Ingekomen punten vanuit ouders die schoolspecifiek zijn;



Pestprotocol evaluatie na de studiedag Kanjer;
Begroting ouderraad beide scholen, ouderbijdrage;
Tussenschoolse opvang jaarverslag.




Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? Dan kunt u de
notulen van de vergadering opvragen. U kunt ook vrijblijvend onze
volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op maandag 11 januari om
19.30 uur op De Regenboog (of via Teams).
Stuur van tevoren even een mailtje naar: mr.regenboog@dewaarden.nl.
Op dit mailadres kunt u ons ook bereiken als u vragen/zaken heeft voor de
MR.

Kledingactie
Op 3 november lag de speelzaal weer bezaaid onder de zakken
oude kleding. Het was een spannende ‘strijd’ tussen onder- en
bovenbouw. De weegschaal (fijn gesponsord door de firma
Eegema) gaf een opbrengst aan van ca. 1450 kg.
En, heel bijzonder, het werd gelijkspel! Daarom kregen alle leerlingen een
lekkere traktatie van de Ouderraad.
We hopen in het voorjaar weer een kledingactie te organiseren, dus fijn
als u mee blijft sparen.

Gezond eten op school









Nu we met elkaar op school lunchen, willen we graag ook aandacht geven
aan gezond eten. Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling
van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken
makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders
en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:
een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij
bijvoorbeeld groente of fruit (in overleg kan dit ook een volkoren
boterham zijn);
gezond eten voor tijdens de lunch in de broodtrommel te doen. Goede
ideeën zijn bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel
verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of
pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout;
alleen water, lichte siroop of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes
frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel
suiker. Bovendien maken pakjes onze afvalberg erg groot; deze geven we
leeg mee terug naar huis;
Zoals ouders en kinderen al gewend waren bij de overblijf (TSO) mogen er
geen snoepjes mee gegeven worden bij de lunch.
Traktaties zijn een leuke feestelijke uitzondering. Fijn dat u rekening houdt
met de leeftijd van de kinderen als het gaat om de hoeveelheid/ grootte
van de traktatie.
Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor
onze leerkrachten. We geven graag het goede voorbeeld.
*Wanneer uw kind iets erg ongezonds meeneemt naar school, kan het zijn
dat de leerkracht aangeeft dat het niet op school opgegeten mag worden.
Dit wordt dan ook weer mee naar huis gegeven.

Pleinwacht
Inmiddels hebben we al heel wat ouders die ons helpen bij de pleinwacht
en het eten met de kinderen.
We zoeken nog hulp voor:
Maandag, dinsdag 12.30u tot 12.45u eten met groep 6A of 6B en vrijdag
12.15u tot 12.30u
Maandag van 11.15 tot 12.15 bij groep 1-2-3 buiten pleinwacht
Dinsdag 12.30u-12.45u eten met groep 4 (en evt ook even buiten tot
13.00u)
Vrijdag eten met groep 7 of 8 van 12.15u tot 12.30u
Vrijdag 11.45 u-12.30u Buiten spelen en eten met groep 3
Meld u aan bij de groepsleerkracht of Karin de Groot.
Er waren nog wat vragen gekomen over een financiële bijdrage voor
ouders die helpen bij de op pleinwacht. Voorheen betaalde iedere ouder
voor het overblijven van hun kind(eren) en werd daar een vergoeding voor
de hulp uit betaald. Die inkomsten hebben we niet meer en daarom is er
ook geen budget om ouders een vergoeding te geven.

Verkeersactie Zichtbaarheid en veilig oversteken
De leerkrachten hebben - op initiatief van de verkeerswerkgroep - de
afgelopen week aandacht besteed aan zichtbaarheid in het verkeer. U
heeft vast wel de berichtjes gezien op Parro. De onderbouw heeft deze
week extra geoefend op oversteken. Heeft u de foto’s op Parro gezien?
Volgende week zal er voor groep 7 en 8 nog een fietscontrole plaatsvinden.
Fietsen is tenslotte leuk, gezond en het maakt je wereld groter. Dat gaat
natuurlijk het beste en het veiligst op een goede fiets. Wanneer duidelijk is
op welke datum het praktisch verkeersexamen is, zullen we daaraan
voorafgaand nogmaals een fietscontrole doen
bij beide groepen.
NB: We zoeken nog een ouder die deel wil
nemen aan de verkeerswerkgroep. 😊 Meld u
aan bij juf Britt, juf Inge of juf Karin.

Van de Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest en heeft de volgende
onderwerpen besproken:

Portfolio: per klas een tekening en dan met de school de beste
tekening\tekeningen uitkiezen waar we
een nieuwe voorkant van maken
 Continurooster: speelgoed misschien een
dag dat je je eigen speelgoed mee mag
nemen maar wel op eigen risico. en het
eten gaat vinden veel kinderen ook wel
goed.
 Corona: wat vonden de kinderen uit je klas
van de corona afspraken? en hoeveel
kinderen zouden er graag meer over
praten en juist niet.
 Nieuwe leesboeken voor in de boekenkast
en wat voor soort boeken dan?
 We gaan misschien stoppen met Red een
Kind, dus daarom mag de leerlingenraad
meedenken uit de deze doelen: stichting
het vergeten kind en stichting jarige job.

Luizencontrole
Voorlopig vragen wij u nog het luizen pluizen thuis te 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!

Afscheid
Op maandag 26 oktober heeft onze trouwe vrijwilligster juf Liesbeth
afscheid genomen van De Regenboog. In de afgelopen jaren heeft zij
ontzettend veel kinderen extra
begeleiding gegeven. De werkjes die zij bij
haar afscheid kreeg, lieten wel de
waardering daarvoor zien.
We bedanken haar voor haar inzet en
wensen haar een fijn ‘pensioen’.
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