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Kalender:
17 feb
verjaardag juf Daniela
18 feb
Voorleeswedstrijd – Gemeente Moerdijk
18 tm 28 feb In deze weken zijn de ambitiegesprekken.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging vanuit Parro
19 feb
Inloopspreekuur CJG
19 feb
MR-vergadering
20 feb
Biljartclinic voor groep 6
1 maart
We vieren Carnaval op school - Middag alle leerlingen vrij
2 maart
Verjaardag juf Jill
4 tm 8 maart Voorjaarsvakantie
11 maart
Studiedag team – alle leerlingen vrij
12 maart
Verjaardag juf Maryse
12 maart
Kwaliteitskring
15 maart
Alle scholen van Stichting De Waarden zijn gesloten
i.v.m. de landelijke staking in het onderwijs
17 maart
Verjaardag juf Inge

Projectweek
De Projectweken ‘Kunst’ zijn weer achter de rug. Het
begon met een ludieke opening door schilder Piet Klodder.
Vervolgens hebben alle groepen een kunstenaar gekozen
(van Matisse tot Kadinsky) door wie zij zich lieten
inspireren tot het maken van een eigen kunstwerk.
Deze kunstwerken worden in een heus digitaal museum
tentoongesteld! Hier hoort u t.z.t. nog meer van.

Staking in het onderwijs
15 maart

Alle scholen van Stichting De Waarden zijn vrijdag 15 maart gesloten
vanwege de landelijke staking in het onderwijs.
Er volgt binnenkort een brief vanuit Stichting De Waarden.

Ouderavond
Op donderdag 24 januari heeft het voltallige team een presentatie
verzorgd over het ouderportaal, Parro en Snappet.
Voor ouders die deze avond helaas niet aanwezig konden zijn: u kunt de
presentatie bekijken op onze website, onder het kopje Handig om te weten
- Ouderportaal.

Diatoets voor de groepen 6, 7 en 8
Inmiddels zijn alle niet-methodegebonden toetsen weer afgenomen. We
gebruiken hier veelal Cito voor. Voor begrijpend lezen in de groepen 6, 7 en
8 zijn we sinds dit jaar overgestapt op de DIA-toets.
Met Diatekst worden leerlingen gevolgd én gediagnosticeerd. De toets
bestaat uit vijf informatieve teksten met tien tot twaalf meerkeuzevragen. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende
aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau.
De uitslag van de toets geeft een niveau aan.
Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld worden ingedeeld in drie
categorieën lezerstypen. Deze indeling in lezerstypen bij zwakke lezers
biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen in de klas. De
leerlingen die op of boven niveau scoren worden ook op hun eigen niveau
ingedeeld. Hierdoor kunnen we tijdens begrijpend lezen groepsdoorbrekend werken.
Op 12 maart sluiten wij na schooltijd aan bij de collega's van de Kennedyen Julianaschool in Fijnaart. Ook zij zijn gestart met de DIA-toets en samen
leren wij hoe we de gegevens uit de DIA-toets kunnen lezen en inzetten.

Website
Op onze website staat nu bij de groepen 4 t/m 8 een link naar Taal Actief
Woordenschat. U krijgt een Parro-berichtje met welk
thema de groep begint en zo kunt u thuis ‘papierloos’
met uw kind oefenen.

Leerlingenraad
Op donderdag 31 januari zijn we met de leerlingenraad op de Mariaschool
bij elkaar gekomen.
We hebben teruggekeken naar wat we de afgelopen weken hebben
gedaan. Op De Regenboog en op de Mariaschool hebben we een klankbordgroep, die klankbordgroepen hebben op hun eigen school overlegd
wat er op de school beter kan.
Vandaag hebben we het over de Engelse les gehad. We hebben besproken
hoe de perfecte Engelse les eruit moet zien. We hebben dit in groepjes
overlegd. Daarna ging de ene helft verder aan de puzzel, de andere helft
ging dit stukje tekst schrijven.
De volgende leerlingenraad is op De Regenboog. Daar schrijven we weer
een stukje tekst voor de nieuwsbrief. We houden jullie op de hoogte!
Groetjes van de leerlingenraad,
Julian, Daniël, Guusje, Jelte, Eli en Niels.

Carnaval
Van Stichting Carnaval Zevenbergen hebben wij leuke kleurplaten gekregen
voor de kleurwedstrijd die ze jaarlijks organiseren. Deze kleurplaat heeft
uw kind, samen met het jeugdbultje, afgelopen week mee naar huis
gekregen. Wil je meedoen met de kleurwedstrijd? Lever je kleurplaat voor
28 februari weer in op school. (Er staat een doosje bij de hoofdingang).

1 maart

Op vrijdag 1 maart vindt de carnavalsviering plaats op onze school. De
kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en worden ontvangen
met muziek. De kinderen volgen een gezellig programma in hun eigen klas
en tijdens de ochtendpauze zullen we met alle kinderen hossen in de aula.
Nog een paar afspraakjes voor de dag:
·
Serpentines meenemen mag, maar geen spuitbussen of confetti.
·
Geen losse attributen meenemen (om te voorkomen dat er iets kapot
gaat of kwijt raakt).
De OR zorgt deze feestelijke dag voor wat lekkers, dus de kinderen hoeven
geen drinken mee te nemen, wél graag een eigen beker.
Vanaf 12.00 uur zijn álle leerlingen vrij!
Groetjes van de Carnavalswerkgroep

Vakantierooster 2019-2020
Het complete vakantierooster voor komend schooljaar is nog niet bekend,
maar de scholen van Stichting De Waarden houden zich aan de landelijke
regeling voor de herfst-, Kerst en zomervakanties (zie
https://www.rijksoverheid.nl/.../overzicht-schoolvakanties-2019-2020).
De op deze site vermelde data voor de voorjaars- en meivakantie kunnen
echter wel afwijken van die van onze scholen!
De herfstvakantie volgend schooljaar is van 14 t/m 18 oktober 2019. De
Kerstvakantie is van 23 december 2019 t/m 3 januari 2020.
Zodra het complete vakantierooster vast ligt, zullen we dat opnemen in de
Nieuwsbrief.

Verkeersgedrag
Na de voorjaarsvakantie zet de verkeerswerkgroep zich actief in om
kinderen (en ouders) te stimuleren te voet of met de fiets naar school te
komen. In een van onze vorige nieuwsbrieven hebben we hier al even
aandacht aan besteed. Als school vinden we het actief deelnemen aan het
verkeer erg belangrijk voor onze kinderen en leveren we hier graag – naast
het oefenen in het verkeer wat ouders natuurlijk doen - een bijdrage aan.
Met regenachtige dagen merken we dat het niet altijd lukt om lopend of
met de fiets naar school te komen. Dan is het erg belangrijk dat we ons
allemaal bewust zijn van ons verkeersgedrag: we zien regelmatig dat een
aantal (groot)ouders de auto gewoon op het gras en op de stoep parkeren.
Hiermee geeft u niet alleen een verkeerd voorbeeld, maar u creëert een
onveilige situatie voor alle andere weggebruikers, waaronder uw en onze
kinderen! U ontneemt het zicht om de weg over te steken, voetgangers
kunnen er niet langs en er blijft weinig over van het gras.
We waarderen het enorm wanneer u de moeite
neemt om een parkeervak op te zoeken, ook al is
dat een straatje verderop (bijvoorbeeld aan de
andere kant van Kibeo/ Thuis/ Turks centrum).
Laten we er samen voor zorgen dat we op een
sociale manier het juiste verkeersgedrag
vertonen, zodat onze kinderen dit ook
vanzelfsprekend vinden. Goed voorbeeld doet goed volgen.

En zo staat het op onze website:
We vragen alle ouders en kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet
naar school te komen.
Minder auto’s bij de school 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.

Bericht van de TSO
Op donderdag 14 februari heeft een groot deel van onze TSO-medewerkers
een scholing kinder-EHBO gevolgd op school. Gelukkig hebben we het niet
heel vaak nodig, maar wel fijn om met elkaar wat handelingen geoefend te
hebben.
Op het moment zijn er twee van onze medewerkers langdurig afwezig
i.v.m. hun gezondheid. Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die op maandag
of donderdag kunnen komen helpen. Onze kinderen zouden dat erg
gezellig vinden. Neem gerust even contact op met Karin (de Groot) voor
meer informatie.
Let u er op dat u uw kinderen voor de lunch voldoende eten èn drinken
meegeeft? We stimuleren de kinderen om alles goed op te eten en te
drinken. Wanneer er toch wat overblijft, geven we dat in principe mee
terug, zodat u weet wat uw kind eet.
Wist u dat u in uw account van TSO-assistent bij het driehoekje dieet-,
allergie- of andere aandachtspunten kunt aangeven over uw kind? Wel fijn
om dit zorgvuldig te doen, omdat niet iedere dag dezelfde medewerker op
de groep staat.

Oproepje

18 maart

Een aantal van onze magazijnen wordt ingericht met planken. Hierdoor
blijft er een aantal kasten over die we niet meer nodig hebben.
- Wie heeft interesse in deze kasten en kan ze z.s.m. op komen halen?
- Wanneer niemand de kasten kan gebruiken: Wie heeft maandag 18
maart tijd om deze kasten naar de stort te brengen?

Wist u dat
… afgelopen maandag in alle toiletgroepen en klassen zeepdispensers, papieren handdoeken-houders en (automatische)
luchtverfrissers opgehangen zijn?
Dit bleek wel even heel spannend voor een aantal kinderen: zij
maakten elkaar wijs dat er een echte laserstraal uit de
luchtverfrisser kwam 😉

Te koop!
Naast alle bovenstaande aanpassingen bij het sanitair, is er ook een ander
systeem voor het wc-papier gekomen. Hierdoor passen de rollen die wij
nog op voorraad hadden niet meer.
Bent u ver door het papier heen of wilt u binnenkort eens leuk
knutselen met veel toiletpapier? Met carnaval verkleed gaan als
mummie? Dit is uw kans! Voor € 3,- heeft u een pak van 8 rollen
(nog geen € 0,40 per rol). Neemt u de grootverpakking, dan krijgt
u 48 rollen voor maar € 15,- (dat is nog geen € 0,32 per rol!)
Laat het ons weten (info.regenboog@dewaarden.nl)

Zwemmen!
In februari zijn De Regenboog en Mariaschool ‘scholen van de maand’.
Dat betekent dat alle kinderen met korting kunnen gaan zwemmen in
De Niervaert in Klundert.
Ieder kind heeft inmiddels een voucher voor de korting
op school ontvangen.
Veel zwemplezier!
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