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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand november. 
De herfstvakantie is achter de rug en we maken ons 
weer op voor de volgende periode op school.  
We zijn ook de afgelopen weken weer hard aan het werk 
geweest om te zorgen dat we het onderwijs op school zo 
goed en aantrekkelijk mogelijk maken, over een aantal 
zaken informeren we jullie graag in deze nieuwsbrief.  
 
 
Agenda 
 
Vrijdag 5 november  
 
 
8 nov – 19 nov  

Klassenshow groep 1/2a om 11.00 uur 
Klassenshow groep 1/2b om 8.45 uur 
 
Tienminutengesprekken  
 

Dinsdag 9 november 
 

19.30u MR vergadering 

Vrijdag 19 november 
 

Aanplanten Tiny Forrest 

Woensdag 24 november Volgende nieuwsbrief  
  
Maandag 13 december Studiedag, leerlingen vrij 

 
 
 
Welkom 
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen gestart bij ons op school. Liam en Zerî van harte 
welkom! We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school. 
 
 
Nieuw meubilair 

Op vrijdag 10 december gaat veel van ons oude meubilair uit school. Op maandag 13 

december komt het nieuwe meubilair. In alle groepen komen nieuwe tafels, stoelen en 

kasten.  

Mocht u behoefte hebben ons oude meubilair (een leerlingtafel, stoel, leerkrachtbureau, 

bureaustoel, kast) dan hoor ik dat graag. Dan zorgen we dat dit klaar staat op vrijdag 10 

december.  

 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het gebruik van schoolfruit.  

Vanaf week 46 krijgen de kinderen weer drie keer per week fruit van school, 20 weken lang. 

Jullie horen nog om welke dagen dit gaat, dit is afhankelijk van op welke dag de levering 

plaatsvindt. Ook krijgen jullie voorafgaand aan die week een berichtje welk fruit er is en of er 

wat hulp nodig is bij het schoonmaken van het fruit.  
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Kinderboekenweek 

Wat hebben we heerlijk gelezen en gepraat over 

boeken en over wat je wil worden. Want dat was het 

thema van de kinderboekenweek. De opening op het 

plein viel op woensdag in het water, maar gelukkig 

was het donderdagochtend droog. De politieauto op 

het plein sprak iedereen aan!  

Veel verschillende boeken zijn aan bod gekomen. 

Leesboeken, voorleesboeken, informatieboeken. 

Sommige groepen hebben een bezoek gebracht aan 

de bibliotheek in basisschool De Regenboog 

Osseveld aan de Keerkring 70.  

Wist u dat uw kind gratis lid kan worden?  

De openingstijden van die bibliotheek aan de 

Keerkring zijn;  

Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur.  

Woensdag van 10.30 uur -17.00 uur en 

Vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur 

Uiteraard hopen we dat de kinderen ook na deze periode weer lekker veel blijven lezen! 

 

I-SPACE 

Alle PCBO-scholen werken aan een eigen ICT-plan om hun onderwijs te versterken. 

Techniek is niet meer weg te denken in het onderwijs van nu en moet daarin een juiste rol 

spelen Ook binnen Regenboog Woudhuis zijn we hier actief mee bezig. Nu kregen we de 

mogelijkheid om I-Space hier op school te huisvesten. Hier zijn wij erg blij mee, we zien veel 

mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten.  

I-Space is een ICT-lab’s waar kinderen in het basisonderwijs kennis kunnen maken met 

programmeren, robotica, 3D-printen; kortom de nieuwste technieken.  Zelfstandig, maar ook 

samen gaan kinderen aan de slag met opdrachten. Ze leren door te doen, dat staat centraal 

bij robotica. Kinderen krijgen meteen feedback op wat ze gedaan hebben. Kinderen worden 

door de opdrachten gestimuleerd creatief te denken, samen te werken en problemen op te 

lossen.  Zo worden ze klaargestoomd voor de toekomst! 

Daarnaast is het een plek waar leerkrachten ervaren hoe ICT hun onderwijs kan 

ondersteunen. I-Space geeft je als leerkracht letterlijk de ruimte om veel apparaten en 

programma’s op een laagdrempelige manier te zien, te ervaren en er over te leren.  Want dat 

is uiteindelijk waar het om gaat. De moderne snufjes integreren in het huidige lesaanbod.  Er 

zijn meerdere ICT-ers vanuit PCBO gekoppeld aan dit lab en zij ondersteunen alle collega's 

van de PCBO scholen. Alle kinderen van PCBO-scholen kunnen hier aan de slag. Ook 

leerkrachten van PCBO Apeldoorn kunnen hier terecht om zich te laten inspireren. 

Wij zijn er uiteraard erg enthousiast dat dit nu in ons gebouw zit (op de bovenverdieping) 

waardoor wij hier optimaal gebruik van kunnen maken. Jullie zullen hier de komende 

maanden uiteraard meer over horen.  

 



Schoenendozenactie 

Dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. De dozen zijn bedoeld voor kinderen 

in de wereld die weinig tot niets hebben aan speelgoed of spullen voor school. Aanstaande 

vrijdag krijgen de leerlingen een folder mee naar huis met alle informatie. Uiteraard is dit een 

vrijblijvende actie, leuk als jullie meedoen maar het is uiteraard geen verplichting.  

Op maandag 15 november is de laatste dag om de schoenendoos bij ons op school in te 

leveren. Daarna brengen wij de dozen naar het inzamelpunt.  

Mocht u thuis geen schoenendoos hebben kan uw zoon of dochter er 1 mee krijgen van 

school.  

 

Sinterklaas 

De voorbereiding voor ons sinterklaasfeest is alweer 

in volle gang. We vieren dit op vrijdag 3 december. 

We hopen de Sint deze dag ook weer te 

verwelkomen op onze school!  

Hopelijk weet dat hij de weg nog wel…..  

Op woensdag 24 november zetten we onze schoen 

op school. De kinderen mogen deze dag een schoen 

meebrengen. 

Rondom Sinterklaas wordt er ook altijd een ASK 

voorstelling georganiseerd in Orpheus. Vorig jaar kon 

dit helaas niet doorgaan, dit jaar gelukkig wel weer. 

We gaan met de groepen 5, 6 en 7 naar deze voorstelling op donderdag 2 december om 

13:30 uur. Dit betekent in ieder geval dat deze groepen wat later terug op school zijn die dag. 

Meer info ontvangt u van de eigen leerkracht. 

De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) volgen het verhaal van het 

Sinterklaasjournaal, dit start op 8 november.  

 

Kanvaslijsten 

Zoals jullie weten werken we op school met de Kanjertraining. 

Hierbij zit ook een het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem 

(KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, 

een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala 

aan pedagogische adviezen. De leerling vragenlijst kan 

door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten 

aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. Deze lijsten worden 

twee keer per jaar afgenomen. Voor de herfstvakantie hebben de 

kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) de vragenlijst weer 

ingevuld. Uiteraard horen jullie het wanneer hier bijzonderheden 

uitgekomen zijn.  

 

Tiny Forrest 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat  de plantdag van Tiny Forest Woudhuis is uitgesteld 

wegens corona. Dit najaar wordt het Tiny Forest dan wel geplant Deze komt op het stuk 

grond tussen Talma Borgh en het station. De stenen zijn er al uit en is een deel van de 

voorbereiding al gedaan. 

Voor ons als school een mooi stukje natuur vlakbij de school.  Educatie vormt een belangrijk 



element in het project Tiny Forests. Kinderen helpen bij de aanplant en het onderhoud en 

kunnen hier les krijgen, zo hebben we er een buitenlokaal bij.  De school wordt hierin door 

IVN ondersteund door middel van een lespakket voor alle groepen vol lesideeën (natuurles, 

maar bijv. ook taal en rekenen) in en rond het bos.  

De ‘Tiny Forest Rangers’ (kinderen uit groep 5 en 6) spelen een extra belangrijke rol, zij 

helpen voor het bos zorgen en onderzoeken wat er leeft. Wij kijken er naar uit om het Tiny 

Forest daar eindelijk te planten! Dit doen we op vrijdagochtend 19 november. Jullie horen 

nog op welk tijdstip de klassen daar naar toe gaan, iedere groep ongeveer een halfuur, om te 

helpen met het planten.  

 

Workshopavond 

In de kalender staat er weer een workshopavond gepland. Deze komt later in dit schooljaar, 

de datum horen jullie nog. 

 

Cultuur op de Regenboog Woudhuis 

Op school vinden we het belangrijk om tijd en aandacht te 

besteden aan kunst en cultuur. We hebben een cultuurplan 

gemaakt met een doorgaande leerlijn, die er voor zorgt dat elke 

cultuur discipline in de 8 jaar op de basisschool aan bod komen. 

Aankomend jaar willen we hier mee starten. We hebben de 

volgende verdeling gemaakt: 

Groep 1 en 2 Museum bezoek 

Groep 3 Film in de Gigant 

Groep 4 Theatervoorstelling in Orpheus  

Groep 5 Dans van dansschool Wensink 

Groep 6 Muziek voorstelling met het Phion orkest (voorheen 

heette dat het Gelders orkest) 

Groep 7 Erfgoed Paleis het Loo 

Groep 8 Fotografie- portretfotografie 

Elke leerling krijgt dus het aanbod wat in dat leerjaar centraal 

staat. Daarnaast zullen we elk jaar 1 discipline centraal stellen die 

in elke groep wat extra aandacht krijgt. Dat is dit jaar beeldende 

kunst. We zullen daar in onze projectweek ook extra op insteken 

met workshops en gasflessen. Een mooie aanvulling voor de leerlingen op het huidig 

leeraanbod wat ons betreft! 

 

Mediawijsheid, voor groep 7 en 8 

Met de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam en 

vooral positief mediagebruik. Deze week (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken 

van: Samen Sociaal Online. We staan deze week extra stil bij wat we écht belangrijk vinden 

in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om 

jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger. 

 

 



Bewegend leren 

Afgelopen maandag hebben we tijdens onze studiedag een workshop gevolgd van ‘Zit met 

Pit’. Tijdens deze workshop stond bewegend leren centraal. Wij hebben weer meer geleerd 

hoe meer beweging in een lesdag te implementeren is. Zowel in- als buiten het klaslokaal, 

met verschillende werkvormen (individueel, coöperatief, challenges), differentiaties, altijd 

gekoppeld aan een lesdoel en daarbij gebruik makend van het in de klas aanwezige 

materiaal. We hebben veel kunnen oefenen en genoeg inspiratie opgedaan. De komende tijd 

zullen we in onze klassen enthousiast verder gaan met bewegend leren. 

 

 

 

Klassenshow 

Wat fijn, de Klassenshows kunnen weer!  

Vrijdag 5 november starten de groepen 1 en 2 met een piraten klassenhow. Zij nemen alle 

ouders  van groep 1 en 2 mee op avontuur in een piratenschip en zullen onderweg van alles 

beleven. Tijdens het thema Piraten en de piratendag hebben alle kinderen van groep 1-2 al 

goed kunnen oefenen, zij weten nu dan ook alles over piraten, komt dat even goed van pas 

tijdens de klassenshow! 

 

Beverwedstrijd, voor groep 5 t/m 8 

De Beverwedstrijd (10-19 november 2021) is bedoeld om spelenderwijs te ontdekken of 

kinderen interesse en/of talent hebben voor informatica en computational thinking. Tijdens de 

wedstrijd maken de kinderen vijftien interactieve puzzels die een directe link hebben met 

onderwerpen uit de informatica; algoritmen, structuren, informatieverwerking en logica. Het 

zorgt ervoor dat de deelnemers leren denken als programmeurs. De opgaven zijn zo opgezet 

dat je geen voorkennis nodig hebt en de wedstrijd leuk en leerzaam is.  

Om een idee te krijgen van de opgaven kunt u kijken op de website: 

https://beverwedstrijd.nl/voorbeelden.php  

De leerkrachten plannen zelf een moment (45 minuten) in tijdens deze week om de opgaven 

te laten maken door de kinderen.  

 

 

 

https://beverwedstrijd.nl/voorbeelden.php


Jeugdverpleegkundige 

Even voorstellen 

Mijn naam is Sanne Schreuder. Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan 

Regenboog Woudhuis. In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum 

Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te 

zien en werk daarbij samen met mijn collega Titia Van ‘t Hof (jeugdarts) en Astrid van Asselt 

(doktersassistent). 

Gezondheidsonderzoek 

Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een 

gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) 

dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. 

De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan. 

Op afspraak 

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u vragen heeft 

over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Ik denk graag met u mee en kan u adviseren 

of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van een 

afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij sturen naar 

jgznoord@cjgapeldoorn.nl 

Graag tot ziens! 
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