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Woudhuis

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

Agenda

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

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

• Dinsdag 3 maart   - 19.30u OR en MR vergadering

• Vrijdag 6 maart   - Kinderen van groep 1/2 vrij

• Woensdag 11 maart  - Start projectweek

• Vrijdag 20 maart   - Afsluiting projectweek

• Zaterdag 21 maart   - Scholierencross

• Woensdag 25 maart  - Volgende nieuwsbrief

• Vrijdag 27 maart   - Kinderen van groep 1/2 vrij

• Dinsdag 31 maart   - -> Schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s
       -> Workshopavond voor ouder(s) / verzorger(s)

Personele zaken

Juf Mariske komt op 10 maart weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij gaat op woensdag en 
donderdag in groep 7a werken en op vrijdagmiddag in groep 6a.

Op 1 maart begint juf Liliane Klopman bij ons op school. Zij komt op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag bij ons op school als leerkrachtondersteuner. Zij zal kleine groepjes kinderen of 
individuele leerlingen begeleiden. Zij stelt zich graag aan jullie voor:
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Mijn naam is Liliane Klopman en ik ben 25 jaar. Ik kom vanaf 1 maart op 
de Regenboog werken als leraarondersteuner. Ik ga individuele of kleine 
groepjes leerlingen begeleiden op allerlei verschillende gebieden.

Afgelopen jaar heb ik de opleiding tot leraarondersteuner met succes 
afgerond. Ik ben 4 jaar werkzaam geweest als onderwijsassistent. Waar-
van het laatste anderhalf jaar op een PCBO school namelijk de Willem van Oranje. Ik vind werken in 
het onderwijs ontzettend leuk en met de afwisseling van groepen, leerlingen en vakken maakt dit het 
nog leuker!

Ik woon in Ugchelen en in mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen, zoals sporten (korfballen en fitnes-
sen) en uitstapjes maken met mijn vriend. Ik heb zelf nog geen kinderen maar ben al wel tante van 3 
nichtjes en 1 neefje waar ik heel gek op ben.

Ik ben vanaf 1 maart op school te vinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de hele dag en 
de woensdag alleen de ochtend!

Projectweek

Van 11 maart tot 20 maart hebben wij weer onze jaarlijkse projectweek. Met de hele school gaan wij 
aan de slag met het thema ‘vrijheid’! Dit past natuurlijk erg mooi bij de aankomende periode van 75 
jaar bevrijding waar ook in Apeldoorn veel aandacht aan wordt besteed.

We gaan in onze klassen aan de slag met onderwerpen die hier mooi op aansluiten. Met de boven-
bouw gaan we naar het herdenkingscentrum van het Apeldoornse Bosch en krijgen een fotografie 
workshop om vrijheid en gevangenschap in beeld te vangen. De onderbouwers krijgen een workshop 
dans en poëzie. Ieder vertelt daarmee zijn eigen verhaal van vrijheid. Ook bij de kleuters is vrijheid 
een begrip waar mee gewerkt kan worden. Wat doe je in je vrije tijd? Wat als je niet zelf mag kiezen 
maar iemand anders keuzes voor je maakt? En hoe leven dieren in gevangschap of juist in vrijheid? 

Op woensdag 11 maart zullen we deze projectweek feestelijk openen! Verdere informatie volgt nog.
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Scholierencross

Op zaterdag 21 maart 2020 vindt de jaarlijkse scholierencross in Apeldoorn plaats voor de kinderen 
van groep 3 t/m 8. De scholierencross wordt gehouden op het middenterrein van Sportpark Order-
bos. De ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben hierover een bericht via Parro gekregen. 
Wanneer uw kind nog niet aangemeld is en hij of zij wil nog wel graag meedoen: aanmelden kan 
vandaag nog bij de leerkracht van uw kind (rechtstreeks of via Parro).

Schoolschaken “De Regenboog”

De Regenboog heeft bij het Apeldoorns kampioenschap schoolschaken weer een prima indruk 
achtergelaten. In totaal deden 200 kinderen van ongeveer 20 basisscholen mee aan dit schaaktoer-
nooi in het Veluws College Walterbosch. 
In het hoofdtoernooi eindigde De Regenboog-1 (Binck, Ruben, Thom, Tristan) als tweede van Apel-
doorn. Alleen het team van de Eben Haëzer bleek uiteindelijk te sterk. De Regenboog-2 kwam uit op 
een mooie 5e plaats. 
Beide teams zijn hiermee geplaatst voor de volgende ronde van het NK schoolschaken!
Ook bij de pupillen vielen de Regenboog schakers in de prijzen. Het team van Kaan, Erik, Vigo, Lars 
en Sebastiaan werd zelfs ongeslagen kampioen bij de pupillen A. 

De ‘chess queens’ Tess, Laia, Amber en Elise behaalden de tweede prijs bij de pupillen B. In het star-
terstoernooi was er geen prijs, maar wel veel spelplezier. Al met al een prachtig toernooi voor onze 
schaaktoppers, dat weer smaakt naar meer!

Schoolschaken “De Regenboog” is een gezamenlijk initiatief van Regenboog Osseveld en Regen-
boog Woudhuis. Heeft uw kind interesse in het schoolschaken dan kunt u contact opnemen via email 
met schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl. 

Schooltenues

We gaan weer de periode in van de schoolsporttoernooien. De komende weken vinden de voetbal-
toernooien voor de diverse groepen plaats. Voor een goede voorbereiding zijn we alvast de school-
tenues aan het uitzoeken en wat blijkt: we missen een aantal shirts en broekjes! 
Heeft u thuis nog per ongeluk een schoolshirtje of broekje liggen? Lever deze dan gauw in op school!
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Vanuit de MR / Afscheid van de MR

Nog een paar maanden en dan neem ik afscheid van de Regenboog. 
En niet alleen omdat mijn zoon in groep 8 zit, ook omdat dit mijn laatste 
maanden in de medezeggenschapsraad (MR) zijn. 
Toen ik op de basisschool zat hielp mijn moeder veel op school. Leesgroepjes, handenarbeid (ja zo 
heet dat nu echt niet meer), klaarover en nog veel meer. Ik vond het leuk dat ze er was, dat ze mee 
hielp. En toen er in de nieuwsbrief een item over de MR stond met daarin een oproep voor nieuwe 
leden heb ik gereageerd. Noam (zoon dus) zat net in groep 3. Nu zit ik inmiddels zes jaar in de MR. 
Het past ook wel bij me, het is leuk om eigen ervaring vanuit mijn werk mee te nemen in de overleg-
gen. Leuk is ook dat we het niet alleen over de dingen hebben die de MR aangaan en waar de MR 
wat mee moet (denk aan adviesrecht, instemmingsrecht). Nee de school, de ouder-geleding en per-
soneel-geleding legt ook bewust vraagstukken op tafel om daar eens samen over te hebben. En dan 
is het mooi dat iedereen bij elkaar komt, de school, het personeel, de ouder en het kind.  

Toen ik begon was het item in de MR de ouderbetrokkenheid. Uit dit onderwerp is de nieuwe 
gesprekkencyclus gestart, het start gesprek, het 10 minuten gesprek, en het driehoekgesprek. Hoe 
goed voor je kind is het als hij/zij zelf het gesprek voert met de juf of meester en dan ondersteund 
door je ouder/verzorger. En zo zijn er nog een paar belangrijke onderwerpen voorbij gekomen, een 
nieuwe directie, het continuerooster en nu de scholen niet meer samen maar op eigen benen.  

Het geeft me een goed gevoel om iets voor de school terug te kunnen doen. Maar ik zal eerlijk zijn, 
het geeft ook veel terug. De lijntjes zijn kort. Ik stap makkelijker op iemand af. Je kent en begrijpt 
elkaar. Dit jaar staat weer ouderbetrokkenheid op de agenda, grappig waar ik mee ben begonnen 
ga ik ook mee stopen. Een leuk onderwerp waar je veel kanten mee op kan. Helaas ik moet dit jaar 
stoppen. Wil je het stokje overnemen, mail dan naar mrregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl.

Ineke

Workshopavond

Op 31 maart hebben we weer een workshopavond gepland. We hebben de afgelopen keren gemerkt 
dat het waardevol en interessant is om met een aantal ouders te praten over uiteenlopende onder-
werpen. Meer informatie over de inhoud van deze avond volgt na de voorjaarsvakantie. Vindt u het 
zelf leuk om een workshop te geven vanuit uw hobby of beroep, gerelateerd aan kinderen, onderwijs 
en opvoeding dan horen we dit graag!
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Driehoeksgesprekken

In groep 4 t/m 7 worden in deze week driehoeksgesprekken gevoerd. Deze driehoek bestaat uit kind, 
ouder en leerkracht. In deze gesprekken bespreken we hoe het gaat, waar kinderen trots op zijn en 
waar ze nog graag hulp bij willen. Ook de citotoetsen die onlangs gemaakt zijn worden besproken. 
Hieronder een terugblik van een ouder.

‘Die Chromebooks zijn echt geweldig mam!’

Elke dag mogen de kids van groep 6B van 9 tot 10 uur rekenen op de dit schooljaar aangeschafte 
Chromebooks.
Aiden was al gek op rekenen maar is nu helemaal dolenthousiast: ‘Dit is nog véél leuker dan vorig 
jaar in de schriftjes want we blijven uitgedaagd worden’, zegt Aiden, ‘De sommen zijn nooit op!’ 

Trots
Vorige week ging het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Wederom een prachtige lijst en 
het meest trots is Aiden dan ook op zijn 9½ voor rekenen.

Ook met de rest van zijn cijferlijst zijn we zeer tevreden en een ‘g’ voor gymnastiek hadden we 
stiekem wel verwacht van onze ‘stuiterbal’.
Aiden werkt goed samen met zijn klasgenootjes en verkiest samenwerken boven het alleen werken. 
Hij scoort dan ook maximaal bij het kopje ‘behulpzaam’. Eigenschappen waar wij als ouders dan 
weer erg trots op zijn. 

Driehoeksgesprek
Sinds enkele jaren maakt De Regenboog gebruik van de zogenaamde driehoeksgesprekken. Een 
voortgangsgesprekje tussen leerkracht, ouders en leerling waarin de CITO score, het gedrag en 
eventuele verbeterpunten besproken worden. Dus niet in gesprek over de leerling maar mét de 
leerling. Wij vinden dit erg leerzaam voor Aiden, want hij vertelt zelf wat al goed gaat en wat hij graag 
wil verbeteren of veranderen. Spannend is het gesprekje niet want hij gaat elke dag met veel plezier 
naar school. Voor ons als ouders ook zeer nuttig omdat we in korte tijd (10 tot 15 min.) een redelijk 
duidelijk beeld krijgen van zijn voortgang. 

Lekker gek doen mag best
Ook dit keer fijne feedback van meester Daniël én Aiden: af en toe lekker gek doen in de klas mag 
best en gelukkig weet Aiden waar de grens ligt. Zo blijft er voldoende tijd over om geconcentreert te 
werken. Groep 6 is namelijk een pittig jaar, met nieuwe vakken, meer huiswerk en meer toetsen.

‘Aiden, hou de focus op je werk, blijf de gezellige jongen in de klas en ga zo door!’ aldus meester 
Daniël.

Daniël, Wendy & Aiden
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Onderwijs op de Regenboog

We vinden het leuk om u in iedere nieuwsbrief wat te vertellen over hoe werken in een bepaalde jaar-
groep of rondom een bepaald vakgebied. In deze nieuwsbrief vertellen we graag wat over het werken 
met thema’s in groep 1, 2 en 3.

Thematisch werken in groep 1/2, hoe werkt dat? 
In groep 1 en 2 werken wij elke periode aan een ander thema. Het thema staat gedurende een peri-
ode van 6 tot 8 weken centraal. 
Wanneer we besloten hebben wat het thema wordt, bedenken we welke rekenactiviteiten, taalacitivi-
teiten, bouwactiviteiten, creatieve opdrachten, apps op de ipads en hoeken we passend bij het thema 
vinden. 

Het lijkt misschien of er dan gestart kan worden met het thema maar om echt te kunnen starten heb-
ben we de hulp van de kinderen nodig! Zij bedenken mee wat zij te weten willen komen over het the-
ma en wat zij nodig vinden in een hoek. Een hoek gaat pas leven als de kinderen er zelf een bijdrage 
aan hebben geleverd. 
Afgelopen weken hebben wij bijvoorbeeld aan het thema ‘de winkel’ gewerkt. Nadat wij zelf eerst 
een basis winkelhoek hebben ingericht kwamen kinderen en ook ouders met allerlei aanvullingen. Zo 
kwamen er etiketten en prijzen in de winkel en kwam er zelfs een echte Etos hoek met allerlei pro-
ducten van de Etos. Geweldig! 

Omdat we merken dat de betrokkenheid van de kinderen veel groter is wanneer een thema echt 
aansluit bij hun leef- en belevingswereld proberen we zo veel mogelijk de echte wereld naar binnen 
te halen. Dat kan bijvoorbeeld door een gastles, een uitje maar lukt met name erg goed door de grote 
inbreng van ouders met materialen, producten, tips, boeken, etc. 

Afsluitend bij ons thema over de winkel hebben we met beide kleutergroepen een bezoek gebracht 
aan winkelcentrum de Anklaar. De kinderen kregen in allerlei verschillende winkels een rondleiding. 
Ze mochten onder andere scannen, het magazijn zien, proeven en zelfs achter de schermen bij de 
lege fles inname kijken. Een mooie afsluiter van ons thema! 

Ook in groep 3 werken we met thema’s vanuit de methode Lijn 3.  Afgelopen weken hebben de kin-
deren veel geleerd over de zon, de maan en de sterren. Nieuws uit groep 3:

Wist u dat.... 

…... je tranen in de ruimte niet over je wangen rollen maar blijven zweven? 
…... er geen wind is op de maan?  
…... Saturnus een gasplaneet is? 
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We werken over het thema zon, maan en sterren. Wat een super interessant thema, er is zoveel te 
leren en te lezen! We lezen boeken, verhalenboeken maar ook informatieboeken. Als we een be-
langrijk nieuwtje lezen vertellen we dit aan de klas. We lezen een handleiding en bouwen een eigen 
rietjes raket.  

We werken ook met i-Pads waar je filmpjes op kan kijken over het zonnestelsel. We kijken naar het 
filmpje en horen we iets wat we nog niet wisten zetten we het filmpje stop en maken een aanteken-
ing. Als u ook wilt leren over het zonnestelsel, kom dan onze aantekeningen lezen die op de woord-
muur hangen in de gang van groep 3 en 4.  

Stakingsdagen 30 en 31 januari

De focus lag donderdag op oplossen van een probleem die zich op schoolniveau voordoet. Van het 
anders organiseren, benutten en ontwikkelen van de talenten binnen het team, zoeken naar concrete 
samenwerkingen om bijvoorbeeld kansenongelijkheid tegen te gaan tot het bespreken van wat nu 
écht de kerntaak van de leerkracht is. Vervolgens besprak elk team dit met een team van een andere 
school. Wij hebben dit samen met Regenboog Osseveld gedaan. En praatten we verder door: hoe 
organiseert een andere school dit? Wat kan je van elkaar leren?

Op vrijdagochtend werkten we met onze PCBO-collega’s problemen en oplossingen verder uit in een 
zogenaamde hackaton. Onder leiding van Sportbedrijf Arnhem, gingen we dieper op 5 thema’s in: 
1. Lerarentekort, 2. Versnippering, te veel kleine taken, 3. Onvoldoende begeleiding/ondersteuning 
voor kinderen die meer zorg nodig hebben, 4. Onvoldoende aandacht voor ‘gewone’ kinderen, 
5. Dreiging dalende onderwijskwaliteit. Het daadwerkelijke probleem onderzochten we aan de hand 
van vijf keer waarom, het Lincoln Memorial en Walt Disney. Out of the box, creatief, anders én 
oplossingsgericht denken, dat was het idee. Dit leverde mooie ideeën op. Minder lesuren en profes-
sionals uit verschillende sectoren (fysiek) dichterbij elkaar organiseren waren voorbeelden van die 
ideeën. Alle ideeën werden gebundeld en aangeboden aan de Raad van Bestuur.

“De zon is belangrijk voor onze planeet”
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Op vrijdag rond het middaguur stonden we samen met de andere onderwijsstichtingen uit Apeldoorn, 
(Leerplein055 en Veluwse Onderwijs Groep) in het centrum. Onze boodschap is: het werken in het 
onderwijs is boeiend, veelzijdig en leuk! Maar, het onderwijs staat onder druk. Een oplopend ler-
arentekort, verandering van ondersteuningsvragen en steeds meer maatschappelijke uitdagingen 
belanden vragen steeds vaker te veel bij ons. Structurele oplossingen en geld zijn nodig om kinderen 
het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. 

Vanuit PCBO wilden we een optimistisch, positief en oplossingsgericht geluid laten horen naar de in-
woners van Apeldoorn en de gemeente in het bijzonder. Onder leiding van Peter Heerschop, die zelf 
ook leerkracht is geweest, verzamelden we handtekeningen die we overhandigen aan de landelijke 
overheid in Den Haag.

Wij realiseren ons uiteraard dat dit gevolgen had. Kinderen konden die dagen niet naar school. We 
wilden daarom ook niet zomaar gaan staken of thuisblijven, maar juist deze twee stakingsdagen ten 
positieve benutten om oplossingen te bedenken voor de problemen die we nu al zien en in de toe-
komst verwachten. Want ook in de toekomst willen we het beste onderwijs kunnen bieden, gegeven 
door voldoende leerkrachten die met aandacht en energie hun werk doen. Daarnaast namen we deel 
aan de manifestatie om vanuit alle basisscholen uit Apeldoorn datzelfde statement te maken en de 
omvang van de problemen te benadrukken. Zeker ook gezien de naderende Tweede Kamer en ge-
meenteraadsverkiezingen vragen we aandacht voor het onderwijs van de toekomst.  
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Sport van de maand

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laag- 
drempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de 
omgeving van Apeldoorn. 
Voor de maand januari staan onderstaande sporten op de agenda.

Opgeven kan tot 21 februari via https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand.
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Vakantie instuif

Weet jij al wat je gaat doen in de Voorjaarsvakantie? Kom lekker spelen en sporten samen met je 
vrienden bij jou in de buurt!

Vooraf aanmelden voor de vakantie instuif is niet nodig. Kosten voor deelname zijn € 3,00 per 
persoon per keer. Deze betaal je vooraf op de locatie per pin of contant. Regelrechtstrippen als 
betaalmiddel zijn ook mogelijk. https://sportstimulering.accres.nl/beweegactiviteiten/activiteit/vakan-
tie-instuif.
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Hou je van gamen? Dan hebben we goed nieuws! Zaterdag 
21 maart kun je helemaal los. We hebben drie geweldige 
challenges voor je, waarmee je al gamend ook nog eens 
leert programmeren!

OP DE DEVOXX4KIDS-DAG

mBot

GAME ON!

AppInventor

Dus check je agenda, overleg met je ouders, 
en meld je snel aan. Hoe eerder hoe beter, 
want we hebben plaats voor maximaal 60 
deelnemers.

Wat gaan we doen?

Een mBot is een robot op wielen. Tijdens dit onderdeel ga je de 
mBot besturen door te programmeren.

Bouw je eigen app voor mobiele telefoon of tablet.

Met MicroBit, een kleine alleskunner van een microcomputer, 
kun je alle kanten op. Hoe dat zit, ontdek je snel genoeg.

MicroBit

Hier aanmelden

craftsmen.nl/devoxx4kids/
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Waarom, waar, wanneer, hoe? ->

Waarom? Hallo! Programmeren is net als gamen gewoon 
ontzettend leuk, daarom organiseren we (het Kadaster samen 
met Craftsmen) deze Devoxx4Kids-dag.

Datum: Zaterdag, 21 maart 2020
Tijden:  09.30u start registratie, 10.00u zwaaien we de
  ouders uit en start programma.
  Rond 16.00u sluiten we de dag af.
Kosten:  Geen
Opdrachten: Drie in totaal
Organisatie: Devoxx4kids
Sponsors:  Craftsmen en Kadaster
Locatie:  Kadaster
   Laan van Westenenk 701,
  7334 DP Apeldoorn

Leeftijd: 10 t/m 14 jaar
Lunch:  Regelen we
Aanmelding: Via deze link

Voorbereiding?

Niet nodig! Zorg dat je lekker uitgeslapen bent en er zin in hebt 
dan gaan we er een onvergetelijke dag van maken!

09.30u start registratie,
10.00u zwaaien we de ouders 
uit en start het programma.

Tijd

10 t/m 14 jaar
Leeftijd

Het Kadaster
Laan van Westenenk 701
7334 DP Apeldoorn

Locatie

Aanmelden

Geen
Kosten

Zaterdag
21 maart 2020

Datum

Regelen wij
Lunch

 Rond 16.00u sluiten 
we de dag af.  

scan deze QR
of kijk op

craftsmen.nl/devoxx4kids/


