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Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de maand mei.  

Veel leesplezier gewenst. 

 

 

Agenda 

 
       
 

Welkom!  
Mason is gestart in groep 1-2 A en Xavi in 1/2b. Welkom op de Regenboog 
Woudhuis, we hopen dat jullie je snel thuis voelen! 

 
 
Personeel   
Wat een leuk nieuws kregen wij gisteravond! Meester Ruud is opnieuw 
vader geworden! We wensen hem en zijn vrouw en grote broer Siem 
heel veel liefde, gezondheid en gezelligheid met Gijs.   
 
Kalender 2022-2023 
Op dinsdag 14 juni versturen we een extra nieuwsbrief. Hierin staat een 
overzicht met vakantie- en vrije dagen en de groepsverdeling voor 
komend schooljaar.  
 

Donderdag 26 mei Hemelvaart Vrije dag voor de leerlingen 
 

Vrijdag 27 mei Vrije dag voor de leerlingen 
 

Week 22 en 23 Week van de Cito toetsen groep 3 t/m 7 
 

Week 25 en 26  Tienminutengesprekken gr 1-6 
Prognosegesprek gr. 7 
 

Maandag 6 juni  Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij. 
  
Dinsdag 7 juni t/m  
vrijdag 10 juni 

Groep 8 op werkweek naar Texel 

 
Dinsdag 14 juni 

 
Extra nieuwsbrief  

 
Donderdag 16 juni 

 
MR + OR vergadering 

 
Maandag 20 juni t/m  
donderdag 23 juni 

 
Avond 4-daagse 
 

 
Donderdag 23 juni 
 
Woensdag 29 juni 

 
Leerlingenraad 
 
Nieuwjaarsreceptie  
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10-minuten gesprekken 
In week 25 en 26 staan er weer tienminutengesprekken gepland voor groep 1 t/m 6. Tijdens 
deze gesprekken kijken we graag met jullie terug, welke doelen zijn behaald en waar gaan 
we volgend schooljaar verder. Hoe kijken jullie terug op het schooljaar en hoe ronden we de 
laatste weken af. Jullie zien een uitnodiging tegemoet via Parro!  
 
Prognose gesprekken groep 7 
Tijdens de laatste gespreksronde van dit jaar, worden in groep 7 de voorlopige adviezen 
voor de middelbare school besproken. Een bijzonder gesprek, waarbij de leerlingen op een 
andere manier actief zijn. De leerkrachten van groep 7, groep 8, Karin (IB) en Alice (dir) 
hebben een voorlopig advies gemaakt voor iedere leerling. Tijdens het gesprek gaan we de 
uitslagen van verschillende toetsen "slepen" naar het 
passende niveau. Zo sluit bijvoorbeeld een III score van CITO 
aan bij een VMBO – TL niveau. En een gemiddelde bij 
methodetoetsen van 86% goedpercentage sluit aan bij een 
HAVO niveau.  
 
Naast scores, brengen we uiteraard ook vaardigheden in kaart. 
Hoe gaat het bijvoorbeeld met het maken van huiswerk? Hoe 
is de werkhouding in de klas?  
Neem jij initiatief om een stapje extra te zetten, of vind je het 
eigenlijk wel best? Heb je veel hulp nodig of juist niet? Kan je 
goed samenwerken? Deze vaardigheden proberen we tijdens 
het gesprek te koppelen aan de verschillende niveaus. Op die 
manier dus ook aan een voorlopig advies. Het gesprek gaat 
dus zeker niet alleen over scores, maar juist over het proces en hoe de leerling leert. 
  
In de bovenbouw werken we steeds meer vanuit doelen, waarbij de leerlingen stapje voor 
stapje eigenaar worden van hun leerproces. Wat is jouw doel? Waar wil je aan werken? Wat 
gaat er al goed? Waar ben je trots op? Wat heb je nodig van je meester of juf? Hoe kan je 
aan jouw doelen werken? 
Het zelfstandig werken wordt dan wat meer een doelentijd, waarbij kinderen aan hun eigen 
leerdoelen kunnen werken en ook leren om keuzes te maken. Uiteraard wel binnen de 
kaders waar we als school voor staan. 
 
Werkweek groep 8 
Onze werkweek komt steeds dichterbij, wat hebben we er al zin in! 
Van 7 tot en met 10 juni zijn wij met de kinderen van groep 8 op 
Texel. We hebben verschillende activiteiten op de planning staan, 
we brengen een bezoek aan Ecomare, gaan we een 
zandkastelenwedstrijd houden en gaan we kijken bij de 
verschillende bunkers die op het eiland staan. Onlangs hebben we 
ook een les gehad over de geschiedenis van Texel tijdens de 
Tweede wereldoorlog. Op deze manier proberen we betekenisvol 
leren in te zetten in groep 8.  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op woensdag 29 juni hebben we weer onze nieuwjaarsreceptie op school. Tijdens deze 
receptie kunnen de kinderen vast kennismaken met het nieuwe schooljaar. De kinderen 
gaan om kwart voor twaalf kennismaken met hun nieuwe juf of meester. 
Jullie kunnen de kinderen van groep 3 t/m 7 om 12.15 uur ophalen in de nieuwe klas, de 
leerkracht stelt zich graag aan jullie voor. De leerkrachten van groep 1/ 2 komen met de 
kinderen naar het schoolplein. 
De kinderen van groep acht zijn deze ochtend om 11.45u vrij. 



Tijdschriften 
We zijn op zoek naar tijdschriften die leuk en interessant zijn voor 
kinderen. Heeft u een jaargang of losse tijdschriften thuis liggen die niet 
meer gelezen worden en die wij op school mogen gebruiken? We denken 
bijvoorbeeld aan: 

     

Namens de kinderen en de leerkrachten alvast bedankt! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Donald Duck Junior; - Panna (voetbal) 
- National Geograffic 

Junior; 
- Quest Junior; 

- Donald Duck; - Freek in het wild; 
- Zo zit dat; - Tina; 
- Rompompom; - Penny 


