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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

De Sint is weer in het land! Deze periode is een periode met veel gezelligheid en leuke 

activiteiten in de groepen. De school is flink versierd door een aantal ouders, veel dank 

daarvoor.   

Naast deze gezelligheid houden we uiteraard het nieuws in de gaten, de besmettingscijfers 

lopen enorm op en maatregelen zijn aangekondigd.  

Op dit moment zijn wij in afwachting van de persconferentie en het protocol van de PO-raad, 

zodra wij deze aanpassingen hebben informeren we jullie in een extra nieuwsbrief.  

We waarderen het enorm dat er bij twijfel contact wordt gezocht bij het naar school laten 

gaan van de kinderen! Zo zorgen we er samen voor dat we zoveel mogelijk voorkomen dat 

gehele groepen in quarantaine moeten. 

 

 

Agenda 

Vrijdag 3 december: 
 

Sinterklaas op school 

Maandag 13 december: Studiedag, leerlingen vrij 
 
Woensdag 22 december: 

 
Kerstviering  

 
Vrijdag 24 december: 

 
Leerlingen vrij, begin van de kerstvakantie 

  
  

Welkom 

Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen gestart bij ons op school. Dex en Melody, van harte 

welkom! We hopen dat jullie je snel thuis voelen op De Regenboog. 

 

Aanplanting Tiny Forrest 

Vrijdag 19 november was het dan eindelijk zover; de 

opening en aanplanting van het Tiny Forrest tussen 

Talma Borgh en het station Woudhuis! En wij waren 

hierbij! De leerlingen van de groepen 5 en 6 van onze 

school zijn intensief betrokken bij alles wat gaat groeien 

en bloeien en het onderhoud van het Tiny Forrest. Ook 

de andere leerlingen gaan uiteraard ook fijn gebruik 

maken van deze buitenruimte! We hopen dat er straks in 

het voorjaar al van alles te zien is. 
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Afval scheiden 

Sinds kort doen we aan verbeterde afvalscheiding op onze school. We hebben ons als 

school opgegeven voor het onderwijsprogramma CleanWise. Groep 7 heeft een gastles 

gehad over het recyclen van plastic. Deze groep zorgt ook voor het legen van de 

verschillende prullenbakjes in de klas. We hebben namelijk in ieder lokaal vier afvalbakken 

staan: rest, papier, GFT en PMD. Het afval wordt vervolgens opgehaald in de gebruikelijke 

rondes van huisafval in de buurt, want we hebben gloednieuwe groene en oranje containers 

gekregen! Op deze manier proberen we de leerlingen te leren hoe je afval kunt scheiden en 

hoe belangrijk dit is. 

 

 

Sinterklaas 

Wat fijn, Sint komt dit jaar gewoon bij ons op 

school! De Sint heeft dit aan juf Marieke, onze 

Piet Juf, laten weten. We hebben zelfs al een 

filmpje gezien dat juf Marieke met de Sint aan 

de telefoon was!  

Sint is wel wat bang dat hij misschien niet 

meer weet of hij onze school kan vinden, 

daarom heeft hij de kinderen gevraagd hem te 

helpen met een routebeschrijving.  

We hebben al hele mooie routebeschrijvingen 

ontvangen!! We maken een prachtig 

buitenpodium op het plein, zodat we Sint veilig 

kunnen ontvangen!  

Uiteraard vinden we het altijd erg leuk dat jullie als ouders op het plein aanwezig zijn tijdens 

de aankomst. Dit jaar kan dat helaas niet, we zijn dan met veel te veel mensen bij elkaar om 

de anderhalve meter te kunnen aanhouden. 

 

Kerstviering  

De kerstviering staat gepland op woensdagavond 22 december. Over de invulling van de 

viering horen jullie binnenkort meer.  

 

Telefonische bereikbaarheid school 

Vanaf 08.00u is de school goed bereikbaar. Mocht u wat willen overleggen of uw 

zoon/dochter ziek melden, dan weten jullie dat vanaf dat tijdstip contact zoeken goed lukt. 

Tot ongeveer 17u zijn er ook altijd mensen aanwezig.  

 

IEP LVS (leerling volg systeem) groep 8 

Deze week wordt er op de ochtenden in de groepen 8 de IEP LVS afgenomen. 

Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten 

van het complete kind in kaart. Het IEP LVS meet de vaardigheden lezen, taalverzorging 

(spelling) en rekenen, deze komen ook terug in de eindtoets van april. Daarnaast zijn er nog 

extra toetsen die we afnemen, zoals woordenschat, leeraanpak, creatief vermogen en 

sociaal emotionele ontwikkeling. Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het 



voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen ook 

doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. Deze kenmerken worden bij het 

onderdeel leeraanpak in kaart gebracht. Leerlingen beantwoorden vragen die bijvoorbeeld 

gaan over hoe ze werken tijdens de les of hoe ze omgaan met het maken van opdrachten.  

De uitslag van de taal- en rekentoetsen geven informatie over het referentieniveau van de 

leerlingen.  

 

Boekentips voor de Sint 

 

Wat fijn, de Sint is in het land! 

Wat zullen we krijgen van de beste vriend? 

Een boek of strip of iets in die trant? 

Ook de Sint vindt dat iedereen een mooi verhaal verdiend. 

De meester of juf wil u ook graag helpen in uw zoektocht naar het juiste boek. 

Nu komen er wat tips voor een heerlijk kinderboek. 

 

 

 

 

 

 

Voor de groep 1 en 2 zijn;  

Boer Boris, een paard voor Sinterklaas (Ted van Lieshout) of  Sinterklaas en het kleine 

Hoogtevreespietje  (Youp van 't Hek) een goed idee.  

In groep 3 is;  

De drieling (Corien Oranje) om voor te lezen of boeken van Vivian den Hollander om zelf te 

lezen, helemaal oké! 

Foeksia en Dolfje Weerwolfje (Paul van Loon) of Bob popcorn (Maranke Rinck) zijn voor 

groep 4 mooie en goede boeken 

In groep 5 hoeft u met;   

Miss Eenhoorn, Bob Popcorn en boeken uit de serie Handboek voor superhelden, niet 

verder te zoeken. 

De boeken van Hugo (Mia Nilsson) of van Dievenschool (Dirk Nielandt) en Spit de lama 

(Monique Berndes) zijn ook zo leuk!  

Bij de boeken; Miljonairskind – Het geheim van het onderhuis (Ilona de Lange & Micky 

Dirkzwager) en Top Bok – De grote ontsnapping (Harmen van Straaten) ligt groep 6 in een 

deuk 



De kinderen uit groep 7 lezen;  

Een dagboek van een muts, Het leven van een loser of De Waanzinnige boomhut, met veel 

plezier! 

In groep 8 zorgt Het ministerie van oplossingen (Sanne Rooseboom) en Het geheim van de 

WIFI (Angelique van Dam) voor vertier.  

 

Dus ga lekker onderuit op de bank met verhalen op papier. 

Wij wensen u met uw kind heel veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

Doe-middagen groep 8 

In de maand november zijn er op veel middelbare scholen DOE-middagen voor leerlingen 

van groep 8. Tijdens de DOE-middagen kunnen kinderen een kijkje nemen op de middelbare 

school van hun keuze! Zo weten ze al een beetje hoe het er straks aan toe gaat en waar 

bijvoorbeeld de lokalen te vinden zijn. Handig! 

 

Melisa (groep 8b) beschrijft haar bezoek aan de doe- middag bij de Heemgaard: 

Bij de doe-middag heb ik een les gym gevolgd.  Ik vond het 

super leuk, want ze legden alles goed en duidelijk uit. Ik 

vond het eerlijk gezegd niet zo spannend ik voelde me 

gelijk thuis op de Heemgaard! We deden vijf verschillende 

onderdelen de eerste was een van mijn favoriete dat was 

een soort gymnastiek. We gebruikten hoge trampolines en 

een baan waar je op kon springen. We mochten ratslagen 

doen ( als je dat kan). 

Daarna hebben we verschillende bal spelen gespeeld, 

zoals basketbal en trefbal. Die kende ik wel van gym bij 

ons op school. Het vierde spel was ook een van mijn 

favoriete! Namelijk circus!. De laatste was jongleren en 

diabolo, dat doen we in onze pauzes ook wel eens.. Ik 

vond het een geweldige gymles       Misschien wil ik wel naar de Heemgaard als ik van de 

Regenboog Woudhuis af ga! 

 

 



Kanjertraining  

Elke week besteden we aandacht aan de kanjertraining. Tijdens een teambijeenkomst 

hebben we gekeken naar de parels en de puzzels die wij als team ervaren. Enkelen daarvan 

willen we graag met u delen.  

De parels:  

Het mooie van deze training is dat we schoolbreed dezelfde taal spreken. Kinderen weten 

wat er bedoeld wordt als ze worden aangesproken. Kinderen helpen elkaar en luisteren echt 

naar elkaar. Het is mooi om de verschillende petten uit te spelen, of rollenspellen te doen op 

het gebied van gedrag.  

De oefening ‘motor en benzinepomp’ wordt als heel positief ervaren. Hierbij leren kinderen 

om gedrag te negeren, om geen benzine te geven.  

Een puzzel:  

Consequent vasthouden aan de kanjertaal. Met name in de bovenbouw spreekt dit niet altijd 

aan. We blijven zoeken naar werkvormen die voor elke klas geschikt zijn. Hierbij sluiten we 

vaak aan bij wat er speelt in de klas.  

 

 

Vanuit de MR 

Begin november heeft de MR vergaderd. Vanuit de ouders zitten Martijn Ooms en Evelien 

van Gortel in de MR, vanuit het team Paulien van Knapen (groep 3) en Tineke van Schaik 

(groep 6).  

Tijdens de vergadering hebben we o.a. gesproken over het schoolondersteuningsprofiel. 

Elke school beschrijft de zorgstructuur en geeft aan hoe het onderwijs georganiseerd is. Het 

geeft een beeld van de kwaliteit van de school. Het Schoolondersteuningsporofiel is 

toegelicht door Alice.  

Als MR kunnen we hier advies over uitbrengen. Daarnaast is gesproken over de besteding 

van de NPO gelden. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om eventuele hiaten die ontstaan 

zijn tijdens de lockdown aan te pakken.  

Ook de ontwikkelingen rondom corona, de formatie en het geven van beoordelingen op het 

rapport zijn aan bod geweest.  

Mocht u als ouder vragen of opmerkingen hebben, die wij tijdens een vergadering kunnen 

bespreken, laat het ons gerust weten! Het mailadres van de Medezeggenschapsraad is 

mrregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl 

 

Schoolfruit  

We zijn weer gestart met het schoolfruit. Op vrijdag horen jullie welk fruit er op school 

geleverd wordt voor de kinderen. Het doel van schoolfruit is kinderen kennis te laten maken 

met verschillende bekende en minder bekende groente- en fruitsoorten. Ook horen hier 

lessen over gezonde voeding bij. De bedoeling is, zoals eerder gezegd, kinderen kennis te 

laten maken met verschillende smaken.  Wij stimuleren alle kinderen om te proeven, 

uiteraard vinden kinderen het ene lekkerder dan het andere. Doordat jullie weten welk 

groente of fruit gebracht wordt kunnen jullie zelf ook inschatten of jullie kind(eren) extra fruit 

meekrijgen die dag. We hopen dat iedereen er weer volop van geniet! 

 


