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Woudhuis

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog Woudhuis, 

Agenda

• Woensdag 29 januari  - Nieuwsbrief nr. 5 schooljaar 2019-2020

• Donderdag 30 januari  - Leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking

• Vrijdag 31 januari   - Leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking

• Maandag 3 februari  - Leerlingen vrij i.v.m. studiedag

• Vrijdag 7 februari   - Kinderen van groep 1/2 vrij

• Maandag 10 februari  - ->  Week van de driehoeksgesprekken
       ->  08.15u - 09.15u inloopspreekuur CJG 
        Mirjam Kistemaker op Regenboog-Woudhuis

• Woensdag 12 februari  - 1e rapport mee

• Maandag 17 februari  - Week van de driehoeksgesprekken

• Woensdag 19 februari  - Nieuwsbrief nr. 6 schooljaar 2019-2020

• Vrijdag 21 februari   - Kinderen van groep 1/2 vrij 

• Maandag 24 februari t/m  - Voorjaarsvakantie
 Vrijdag 28 februari

Welkom nieuwe leerlingen

Na de kerstvakantie hebben wij weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomt bij ons op school. In 
groep 1/2A is dit Boet, in groep 1/2B is dit Félice en in groep 3 is dit Zoë.

We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school!
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Vergoeding overblijven

Met ingang van 2020 gaat er ook een wijziging plaatsvinden in de wijze van inning van de vrijwillige 
vergoeding voor het overblijven. Het bedrag zal niet meer automatisch worden afgeschreven maar u 
ontvangt via Parro – Schoolkassa een tikkie. Dit heeft u al ervaren met de inning van de Ouderraad 
bijdrage. Schoolkassa gebruiken wij nu voor al het betaalverkeer.

Schoolkassa stuurt via Parro een link die verwijst naar een betaalomgeving. Dit gaat vaak per kind 
naar beide verzorgers. Op het moment dat via deze link is betaald dan is het niet mogelijk om nog 
een keer via de link te betalen. Hierdoor weet u zeker dat er nooit 2x betaald kan worden. 
 
Wij vragen de vrijwillige vergoeding voor het overblijven, voor de vergoeding van de TSO 
medewerkers en het aanschaf van speelmateriaal. Het gaat om € 0,40 per keer overblijven per kind. 

Dit betekent dat u een tikkie krijgt van € 12,= per kwartaal voor leerlingen in groep 1 t/m 4 en 
€ 16,= per kwartaal voor leerlingen in groep 5 t/m 8. 

Het gaat bij deze betaling om de periode oktober-november-december 2019. (Is uw kind dus na de 
kerst gestart dan ontvangt u geen tikkie). U kunt het tikkie hiervoor de komende dagen verwachten.

Inloopspreekuur CJG

Op maandag 10 februari kunt u tussen 08.15u en 09.15u weer binnenlopen bij Mirjam Kistemaker, de 
CJG-verpleegkundige. Heeft u vragen over de opvoeding of wilt u wat handige tips? Twijfelt u over 
iets? Mirjam luistert graag en kan indien nodig doorverwijzen. 

U bent van harte welkom bij Regenboog Woudhuis. Mirjam zit in de personeelskamer.

Bloembollen

Na aftrek van nog wat gemaakte kosten voor de bloembollenactie heeft de actie een prachtig bedrag 
opgeleverd, namelijk 1022,75 euro. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage en inzet! 

Met de leerlingenraad zal binnenkort besproken worden hoe we het bedrag voor het buitenspeelgoed 
gaan besteden.
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Bixo nieuws

Vanaf 1 maart 2020 start Bixo de Regenboog in samenwerking met PCBO school de Regenboog een 
peuterochtend groep op maandag en woensdag. Via de Bixo-enquête over de peuteropvang hebben 
ouders aangegeven dat ze via school op de hoogte gehouden willen worden over de groep. Bij deze 
kunnen we dit nieuws met jullie delen. 

Voor meer informatie of aanmelden, mag u contact opnemen met de vestigingsmanager van Bixo; 
Taiga Geurtsen Telefoonnummer: 06 29 224 347 Mailadres: vmregenboog@bixo.nl 

Daarnaast een kleine impressie van de wintervakantie. Het thema sprookjes was een succes!  

Schoolbordenproject

Om naast het vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, het van groot belang is dat er ook 
aandacht wordt besteed aan het gedenken en herdenken, doen wij mee aan het schoolbordenproject 
dat erop gericht is de jeugd bij het herdenken te betrekken. 

De opdracht is enkelvoudig: iedere school maakt een tekening op A-3 formaat met als thema “Vrede 
en Vrijheid”. De groepen 5,6,7 en 8 maken de tekeningen en kiezen uit de andere groepen de 
mooiste tekening, de groepen 1,2,3 en 4 mogen de mooiste tekening per klas aanwijzen.
 
De organisatie zorgt vervolgens dat de school een paneel van 1 x 2 meter, verf en kwasten aange-
leverd krijgt. De leerling die de winnende tekening heeft gemaakt mag dit op het schilderij gaan 
zetten. Hierbij mogen klasgenoten natuurlijk helpen.

Tijdens het bevrijdingsfestival bij Paleis het Loo worden alle werken van de verschillende scholen 
tentoongesteld.

Volgende week kiezen we met de hele school de winnende tekening uit! 
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Intern begeleider

Iedere basisschool heeft een intern begeleider. Op de Regenboog Woudhuis ben ik, Karin Bos, drie 
dagen per week ib-er van groep 1 t/m groep 8.
Voor de ouders die dat misschien nog niet weten: ik zit in het kantoor naast Alice. 

Wat doet een intern begeleider op een school: 

• Onder andere ben ik onderdeel van het Intern Ondersteuningsteam. In dit Intern 
 Ondersteuningsteam zitten ook; 

 - SchoolMaatschappelijkWerk (SMW),
 - De jeugdverpleegkundige Mirjam Kistemaker van het CJG
 - De gedragswetenschapper Sanne Adams van het Samenwerkingsverband (SWV).

 Wat is het Intern Ondersteuningsteam: het woord zegt het eigenlijk al. 

 Dit team kan ondersteunen daar waar wij als school aangeven ondersteuning nodig te 
 hebben. Dit kan op allerlei gebieden zijn die kind gerelateerd zijn: met betrekking tot de 
 lichamelijke ontwikkeling, de intellectuele ontwikkeling, de opvoeding thuis, emotionele 
 ontwikkeling, gezinssituaties, taal-spraakontwikkeling, passende onderwijsplek, het 
 vervolgonderwijs, leerlingen met autisme, leerlingen met ADHD enz.

 Bijvoorbeeld: ouders hebben in een 10-minutengesprek aangegeven dat ze zich zorgen 
 maken over de leerprestaties van hun kind. De leerkracht deelt hun zorg en probeert de 
 leerprestaties te verbeteren door allerlei verschillende acties in te zetten (interventies). 
 Toch lukt het niet naar wens en de leerkracht vraagt mij, Ib mee te denken. Eventueel kom
 ik observeren en vraag na overleg en goedkeuring van ouders een gesprek met de GWS-er 
 aan (Sanne). 
 De GWS komt observeren en in een nagesprek wordt besproken over de aanvraag bij het 
 SWV voor extra expertise op het gebied van concentratie, focus houden. 

 Wanneer we extra expertise of extra middelen nodig hebben vragen we die aan bij het SWV.  
 De gedragswetenschapper heeft hierbij een hefboomfunctie, zij geeft akkoord. Daarom is het  
 goed de GWS-er vroegtijdig mee te nemen in een proces rondom een leerling.
 Gedurende het schooljaar zijn er veel contactmomenten tussen ouders en leerkrachten met 
 Sanne Adams, de lijnen zijn heel kort en dit werkt heel prettig.

• Wanneer je als ouders je ergens zorgen over maakt, met betrekking tot je kind(eren) mag je 
 altijd bij mij binnenlopen. Als het even niet uitkomt maken we een nieuwe afspraak en maak ik  
 tijd. 
 De zorgen kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld: is er sprake van dyslexie of hoe komt  
 het toch dat mijn kind zo boos is thuis… 
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• Op vaste momenten in het schooljaar hebben we in onze planning de groepsbesprekingen 
 en leerlingbesprekingen opgenomen. Dit zijn overlegmomenten tussen leerkrachten en ib. 
 De inhoud van de gesprekken kan zijn over de sfeer en interactie in de groep, de zorg in de
 groep, de resultaten van de groep, welke interventies ingezet gaan worden etc.
 Tussendoor hebben we ook veel overleg, gesprekken wanneer de leerkrachten van gedachten
  wil wisselen met mij over een leerling of klassensituatie.

• De gesprekken over de voorlopige schooladviezen voor het voortgezet onderwijs zijn op vaste
 momenten in het schooljaar gepland. Dit zijn overlegmomenten tussen leerkrachten, directie
 en ib. Dit voorlopig schooladvies wordt in gezamenlijkheid besproken, hierbij gaat het om de
 totale ontwikkeling van een leerling door alle schooljaren heen.
 
Als ib-er heb je met name een coachende rol in de school voor leerlingen, ouders en collega’s.
Veel ouders weten hun weg naar mij al te vinden, voor nieuwe ouders is het denk ik goed deze
informatie te hebben.

Kanjernieuws

In alle groepen wordt wekelijks kanjertraining gedaan. We lezen een verhaal uit het kanjerboek, 
praten over het thema van de les. Daarnaast doen we vertrouwensoefeningen en kanjerspelletjes

Valentino vertelt: 
“We doen leuke spelletjes bij Kanjertraining, zoals plankvallen, planktillen en fruitmand. Soms leest 
de juf voor uit het kanjerboek en soms ook leuke gesprekken. Het leukste vind ik fruitmand. ‘Motor en 
benzine’ vind ik een leuk spel”. 

Liv uit groep 6 interviewt Dani uit groep 4 over de kanjerlessen: 

Wat is het beste moment dat jouw groep tijdens de kanjertraining heeft gehad?
De stoelendans. Je mag om de stoelen dansen en als de muziek stopt, moet je zo snel mogelijk
op een stoel zitten. Als de stoelen allemaal bezet zijn, ben je af.

Wat doen jullie het meest in de kanjerkring?
Blaadje vangen. Elk groepje krijgt een wit papiertje. Zeg een naam en gooi hem in de lucht. Als je 
hem vangt, scheur je hem door de helft. Het papiertje wordt steeds kleiner, dus het wordt steeds 
moeilijker. 

Wat vindt jullie klas de leukste oefening?
Balletje balletje. Sta in een kring. Je gooit de bal naar iemand maar je mag niet 2x aan de beurt zijn 
met vangen. 
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Naschoolse activiteiten

VOOR HET EERST IN THEATER ORPHEUS APELDOORN; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 
DAGEN!
 
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze voorjaarsvakantie 
komt de Musical4daagse voor de eerste keer naar Apeldoorn. 
Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek in Theater Orpheus. Geen ervaring nodig. 

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musical-
training te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Orpheus Apeldoorn.
 
Voor wie?

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar 
kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse. 
 
Goed om te weten

24 februari t/m 27 februari 2020 van 10:00u tot 15:00u.

Inschrijven kan tot 10 februari 2020 via de website: www.musical4daagse.nl. 
Let op, er is maar beperkt plaats! 

Kosten voor 4 dagen: €137,95 

Let op: Iedere deelnemer krijgt een 50% kortingscode op de Musical Annie in het theater! Hoe cool is 
dat! 

Meer informatie: 

Website: www.musical4daagse.nl

Email: info@musical4daagse.nl

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc  
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schrijvers

steunen 

stakers

Datum:  Vrijdag 31 januari 2020
Tijd:   9.00 - 12.00 uur 
Locatie:  CODA dok Zuid
   1e Wormenseweg 460, Apeldoorn  

LEES!FEEST
Een spannende ochtend speciaal voor jou!

www.coda-apeldoorn.nl/leesfeest

Niet naar school vrijdag?
Kom naar CODA dok Zuid voor het
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Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de 
landelijke onderwijsstaking. Ook de scholen in 
Apeldoorn zijn dan gesloten. 

CODA steunt het onderwijs en organiseert daarom samen 
met Apeldoornse schrijvers een knallend LEES!FEEST in 
dok Zuid op stakingsdag 31 januari om meer aandacht te vragen
voor leesplezier! Schrijvers Angelique van Dam, Miriam Bruijstens en 
illustrator Hélène Jorna zijn van de partij en ook Nanda Roep en 
Erik Nieuwenhuis ondersteunen deze actie. 

WAT KUN JE DOEN OP HET LEES!FEEST? 

- Favoriete boekenparade met illustrator Hélène Jorna - zet jouw favoriete boek op
de megagrote poster

- Voorleesestafette - neem het stokje over van schrijfster Angelique van Dam, kruip
op de voorleesstoel en lees verder waar je voorganger is gestopt. Lukt het ons om
zonder stoppen voor te lezen van 9 tot 12? Lees mee en maak kans op een prijs!

- Poëzie workshop ‘Elfjes maken’ met schrijfster & dichter Miriam Bruijstens
- Voorleesbingo: luister naar een verhaal en verzamel de getallen tot je bingo kunt

roepen
- Covergirl & Coverboy - laat je fotograferen op de voorkant van je favoriete boek voor

het green screen
- Lekker lezen in de leeshoek – en op zoek naar een boek

Apeldoornse schoolkinderen (4-12 jaar) en ouders zijn de 31e van harte welkom in dok Zuid.
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. 

FEEST MEE EN WORD EEN ECHT LEESBEEST!

schrijvers

steunen 

stakers

LEES!FEEST

Angelique van Dam Helene Jorna Miriam Bruijstens Nanda Roep Erik Nieuwenhuis


