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Inleiding
De zomervakantie is voorbij, een nieuw schooljaar
staat voor de deur. Hopelijk heeft u een goede
vakantie gehad en hebben of krijgen de kinderen
weer zin om naar school te gaan.
Maandag is de school om 8.20 uur open en kunt u
wat ruimer de tijd nemen om de nieuwe klas te zien
en de leerkracht te ontmoeten. De inloop is tot 9.00
uur. Na de eerste schooldag willen we de begintijd
van 8.30 weer in acht nemen. Half 9 gaan de deuren
van de lokalen dicht en beginnen de lesactiviteiten.
We kijken uit naar een mooi, leerzaam, gezellig
schooljaar!

Onderwijs
Dit schooljaar hebben we een aantal studiemiddagen
waarop we met het hele team werken aan de
kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op De
Regenboog.
Thematisch onderwijs en projectmatig werken
In de onderbouw (groep 1 t/m 3/4) zetten we de
ontwikkeling door van thematisch onderwijs en
projectmatig werken en leren. De leerkrachten
creëren onderwijssituaties waarin onderzoeken,
ontdekken, beleven en spelen op een
vanzelfsprekende manier ontstaan en gestimuleerd
worden. Op verschillende studiedagen gedurende dit
schooljaar werken we aan visie en vaardigheden om
dit concept op De Regenboog steeds meer vorm te
geven.
Expliciete Directe Instructie
In de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) zijn
kernvakken als rekenen, spelling, begrijpend lezen en
studievaardigheden sterk afhankelijk van de instructie
van de leerkracht. Tijdens meerdere studiedagen
werken we aan instructievaardigheden volgens het
model van Expliciete Directie Instructie (EDI).
Meer Muziek In De Klas
Op vrijdag 30 augustus zijn we het schooljaar
begonnen met een workshop rond de nieuwe
muziekmethode 123zing! Op De Regenboog doen

we mee met het landelijke
programma voor ‘Méér Muziek In
De Klas’. Muziekonderwijs is
belangrijk voor een breed en
gevarieerd onderwijsaanbod. Het
heeft bewezen effecten op de
hersenontwikkeling van kinderen
en het draagt bij aan de
ontwikkeling van verschillende
talenten van leerlingen.

Lingehavenconcert vrijdag 6 sept.
Komend weekend vindt de 6e editie van het
Lingehavenconcert plaats. Voor het kinderconcert op
vrijdagmiddag 6 september om 13.00 uur zijn alle
leerlingen van groep 5 t/m 8 ook uitgenodigd.
Die dag mogen de bovenbouwgroepen tussen de
middag allemaal op school eten, waarna we in
schoolverband naar het Lingehavenconcert gaan.
Om 14.00 uur is het concert afgelopen. De kinderen
mogen met de leerkracht en begeleiders mee terug
naar school, waarna ze vrij zijn. Ouders die naar het
kinderconcert komen, mogen hun kind om 14.00 uur
ook meteen meenemen.
Over de verdere organisatie en inzet van hulpouders
bent u of wordt u door de leerkracht van uw kind
geïnformeerd.

Hoofdluiscontroles
In de eerste week doen we meteen weer de
hoofdluiscontroles: dinsdag a.s. op Retranchement en
woensdag op Hoog Dalem en Albertine Kehrer. Fijn
als u er rekening mee houdt met kapsels en gel en als
u thuis alvast kamt en controleert. Mocht u hoofdluis
aantreffen bij uw kind, dan horen we het graag z.s.m.

WIS Collect: digitale facturatie
In het nieuwe schooljaar gaan we gebruik maken van
WIS Collect: een toepassing voor digitale facturatie.
Daarmee sturen we de informatie, de bedragen en de
facturen voor de ouderbijdrage, schoolreis en
schoolkamp per mail naar de ouders. Ook voor het
overblijven willen we dit in de loop van het nieuwe
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schooljaar gaan gebruiken.
U kunt via WIS Collect eenvoudig in een paar klikken
online betalen, evt. in termijnen. En u heeft altijd zelf
inzage in wat u al wel of nog niet betaald heeft.
We willen hiermee het betalingsverkeer zowel voor
ouders als voor school eenvoudiger en inzichtelijker
maken.

andere manier van werken en ook andere
schooltijden dan op De Regenboog. Leerlingen van
locatie AK houden het onderwijs, de schooltijden en
de leerkrachten van De Regenboog.

WIS Collect werkt via email. U heeft er geen aparte
app voor nodig. Ouders die hier om welke reden dan
ook geen gebruik van maken, kunnen nog
overboeken op de oude manier.

We zijn er trots op dat we als Regenboog en Junior
College samen met Peuteropvang Jip en Janneke en
BSO Talentenplein een brede school kunnen vormen
in de Albertine Kehrerstaat, met een gevarieerd en
veelzijdig aanbod voor onderwijs en opvang,
aangevuld met logopedie, oefentherapie, muziekles
en typecursus.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Ouderraad AK - Oproep

In het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan we met de
vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van SKG
aan de slag om de tussenschoolse opvang (TSO)
verder te ontwikkelen. We hebben twee hoofddoelen
waar we aan werken:
• pedagogisch beleid: bij de overblijf kunnen
kinderen ontspannen, eten en tot rust komen
in een prettige, veilige en gezonde sfeer.
• modernisering van het betalingsverkeer:
ouders kunnen gemakkelijk online betalen
voor het overblijven van hun kinderen.
In onze aanpak maken we gebruik van verschillende
instrumenten. Zo doen we een interne
kwaliteitsmeting en gaan we in september een
tevredenheidspeiling doen. De resultaten gebruiken
we om de doelen verder scherp te stellen en
prioriteiten aan te brengen. In november herhalen we
het kwaliteitsonderzoek om de eerste resultaten
zichtbaar te maken en tussentijds te evalueren.
Ondertussen zijn we met de vrijwilligers, de
pedagogisch medewerkers en de schoolleiding bezig
om het beleid, de afspraken, de regels en routines
rond het overblijven te herzien. Daarnaast doen we
ons best om meer vrijwilligers te werven en hebben
we aandacht voor de benodigde vaardigheden voor
tussenschoolse opvang.

Bij de start van het nieuwe schooljaar doen we
meteen een oproep voor de Ouderraad, locatie
Albertine Kehrerstraat. We zijn nog op zoek naar
ouders die het leuk vinden en gelegenheid hebben
om te helpen, mee te denken en te organiseren bij
allerlei activiteiten op school: bijv. rond sinterklaas,
kerst, schoolontbijt. Als het u wat lijkt of als u meer
informatie wilt, kunt u terecht bij Rachel Mol en
andere leden van de OR.
Ook voor de deco-commissie en voor de
hoofdluiscontroles zoeken we nog mensen. Fijn als u
erover na wilt denken!

Extra lokaal Hoog Dalem
In de zomervakantie is er een extra lokaal geplaatst
bij de locatie Hoog Dalem. Groep 4a van juf Brigitte
en juf Carolien hebben daar een mooie en ruime plek
gekregen naast de andere groep 4. De locatie Hoog
Dalem telt nu 11 groepen met ca. 250 leerlingen.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen!

Junior College op locatie AK
In de zomervakantie is het Junior College verhuisd
naar de Albertine Kehrerstraat. De lokalen van unit 1
en 2 en de kleuterlokalen van De Regenboog zijn
voorzien van nieuwe vinylvloeren en opnieuw
ingericht.
De beide onderwijsconcepten blijven naast elkaar
bestaan. Het Junior College heeft twee eigen lokalen,
waar de eigen leerkrachten het onderwijs blijven
geven aan de leerlingen die nu ook op het Junior
College zitten. Dat is een andere onderwijsvisie, een
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