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Inspectiebezoek Regenboog
Op maandag 8 oktober heeft de Onderwijsinspectie
een themaonderzoek uitgevoerd op De Regenboog.
Het onderzoek richtte zich op het didactisch
handelen van de leerkrachten. In negen lesbezoeken,
verdeeld over de drie locaties van De Regenboog,
heeft de inspecteur gekeken naar taakgerichtheid en
betrokkenheid van leerlingen en naar feedback geven
door de leerkracht.
Aan het eind van de dag heeft de inspecteur haar
bevindingen gedeeld met de bezochte leerkrachten
uit onder-, midden- en bovenbouw. Haar
hoofdconclusie:
'Basisschool De Regenboog laat op alle locaties
voldoende tot goede voorbeelden
zien van de drie elementen.'
Daar zijn we trots op! De inspectie beoordeelt
normaal gesproken over de basiskwaliteit met
'voldoende' of 'onvoldoende'. Daarnaast kan zij een
waardering geven met 'goed' als zij dingen ziet die in
positieve zin opvallen en navolging verdienen. De
inspecteur heeft de drie afzonderlijke aspecten als
volgt beoordeeld en gewaardeerd:
Taakgerichte werksfeer: ‘goed’
Actieve betrokkenheid: ‘goed’
Feedback: ‘voldoende’
De inspecteur zag daarin een constant beeld en geen
verschillen tussen de diverse locaties. Een mooi
compliment!

Parro
Half september hebben we Parro in gebruik
genomen: een app voor snelle en makkelijke
communicatie tussen ouders en school.
Inmiddels zien we in nagenoeg alle groepen een
‘dekking’ van (bijna) 100%: van alle kinderen minstens
één ouder met een actief account.
Parro vervangt de WhatsAppgroepen en maakt het
makkelijker en veiliger om groepsgewijs of één op
één te communiceren. Verder gebruiken we Parro om

u met foto’s en korte berichtjes te laten meegenieten
van de gewone en bijzondere dingen op school.
Privacy voorkeuren
Ieder schooljaar heeft de school toestemming van
ouders/verzorgers nodig om beeldmateriaal te delen.
In Parro kunt u uw privacy voorkeuren doorgeven, via
de volgende stappen:
1. Ga in de app of via https://talk.parro.com/login
naar 'Instellingen' (vierde tabblad).
2. Tik op 'Profiel' en scroll naar het kopje 'Mijn
kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes achter het kind.
Via Parro worden uw voorkeuren verwerkt in het
administratiesysteem ParnasSys. U kunt in Parro altijd
inzien of wijzigen wat u heeft doorgeven.
Meer info vindt u op
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren
Planning 10-minutengesprekken via Parro
In week 45 (5 t/m 9 november) staan de 10minutengesprekken gepland, over uw kind, zijn of
haar welbevinden, de vorderingen en de sociaalemotionele ontwikkeling.
Deze week ontvangt u een uitnodiging via Parro om
zelf de gesprekken voor uw kind(eren) digitaal te
plannen. Deze keer dus geen briefjes en
antwoordstrookjes. U krijgt een push-bericht op uw
telefoon of via de mail, afhankelijk van wat u zelf
ingesteld hebt. Vorige week heeft u dit bericht ook
via Parro ontvangen.
We houden rekening met ouders die meer kinderen
op school hebben. Zij kunnen vanaf maandag 29
oktober 19.00 uur via Parro intekenen.
Vanaf dinsdag 30 oktober 19.00 uur kunnen alle
andere ouders via Parro intekenen. Dat kan via de
app op uw telefoon of op uw computer via
https://talk.parro.com/login
Donderdag 1 november ontvangt u een herinnering
en vrijdag 2 november om 19.00 uur wordt de
gespreksplanner gesloten.
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3 en 4 en groep 5 t/m 8.

Ouderbijdrage 2018-2019
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief
van de Ouderraad over de ouderbijdrage voor het
nieuwe schooljaar. Die is verhoogd en vastgesteld op
€ 22,00 per leerling.
Fijn als u uw bijdrage spoedig wilt overmaken naar
rekeningnummer NL 91 ABNA 0609225367 t.n.v.
CBS De Regenboog te Gorinchem
o.v.v. de naam+groep van uw kind(eren).

Informatieavond voortgezet
onderwijs voor groep 7 en 8
Vorige week hebben de ouders/verzorgers van groep
7 en 8 via Parro al een uitnodiging gekregen voor de
informatieavond over het voortgezet onderwijs.
Welke school voor voortgezet onderwijs past straks
het beste bij mijn kind? Welke niveaus zijn er? Welke
scholen zijn er eigenlijk? En hoe komt de basisschool
tot een advies en welke rol speelt de Cito Eindtoets?
Hierover gaat donderdag 1 november de
informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8.
Wij bevelen deze avond van harte bij u aan.
De avond begint om 19.30 uur op de locatie aan de
Albertine Kehrerstraat. Vanaf 19.15 uur staat koffie en
thee klaar. De voorlichting duurt ongeveer een uur.

‘Linke boel’
Hieronder vindt u links naar diverse activiteiten en
organisaties. Dat betreft informatie die wellicht
interessant is voor u en uw kinderen, maar wat niet
allemaal uitgebreid in de nieuwsbrief opgenomen
kan worden.
Dankdag
Woensdag 7 november is er een speciale
kinderdienst om 14.30 uur in de Exoduskerk aan de
Mollenburgseweg. Een dienst over dankbaarheid en
vertrouwen. Alle kinderen en ouders zijn hartelijk
uitgenodigd.
Stichting Leergeld
Klik hier voor meer info over Stichting Leergeld. Deze
organisatie wil ouders financieel ondersteunen om
ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen
met schoolse en buitenschoolse activiteiten.
KIES: kinderen in echtscheidingssituaties
Voor kinderen in echtscheidingssituaties biedt Vivenz,
organisatie voor maatschappelijke dienstverlening,
programma’s voor kinderen in de leeftijd van groep

Enver Pleegzorg
Omdat de vraag naar pleegzorg nog steeds stijgt, is
Enver voortdurend op zoek naar nieuwe
pleeggezinnen. Zij zoeken pleegouders die kinderen
willen opvoeden of een jongere willen begeleiden
naar zelfstandigheid. Klik hier voor meer info.
Sportpunt Oost – Gorinchem Beweegt
Gorinchem Beweegt organiseert in verschillende
periodes op verschillende locaties leuke en gezellige
sportactiviteiten. Klik hier voor het overzicht en om
aan te melden.
Sport BSO
Klik hier voor meer info over de Sport BSO. Lijkt het
uw kind leuk om mee te doen met de Sport BSO?
Stuur een mail naar
sportbso@kinderopvanggorinchem.nl

Jaarplanning en Agenda
oktober
Ma. 29
Di. 30

10-minutengesprekken via Parro
Gespreksplanner
MR vergadering

november
Do. 1
Ma. 5
Wo. 7
Wo. 14
Wo. 21
Wo. 28

19.30 Informatieavond VO groep 7-8
Deze week 10 minutengesprekken
Dankdag
Basketbaltoernooi
GIPS project groep 8
GIPS project groep 8

december
Wo. 5
Ma. 17
Di. 18
Wo. 19
Do. 20
Vr. 21

Sinterklaas
Kerstviering onderbouw RT+HD
Kerstviering onderbouw HD
Kerstfeest in de Grote Kerk
Kerstviering onderbouw AK
11.45 alle kinderen vrij

Jaarplanning 2018-2019
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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