
Corona-update 

Afgelopen dinsdag is er weer een      

persconferentie geweest. Voor het    

basisonderwijs is er niets veranderd, maar      

het kabinet heeft wel andere maatregelen      

aangescherpt. Zoals wij vorige week in de       

nieuwsbrief al schreven doen wij er op       

school ook alles aan om de      

contactmomenten tussen mensen te    

beperken en dat is voor ons dan ook de reden om geen ouders in de               

school te ontvangen voor activiteiten. Ook de gesprekken met ouders          

gaan wij vanaf nu weer telefonisch of digitaal doen. Mocht het           

noodzakelijk zijn dat ouders toch de school in moeten (i.v.m. het           

ophalen van een ziek kind bijvoorbeeld) dan vragen wij u een           

mondkapje te dragen. Wij hopen zo ons steentje bij te dragen aan het             

afremmen van het coronavirus. Wij hopen op uw begrip.  

In de bijlage vindt u een brief van Martin van Veelen de            

directeur-bestuurder van Stichting Delta. 

 

Studiedag 

Maandag 26 oktober, de maandag na de herfstvakantie, hebben wij          

met het team onze eerste studiedag van dit schooljaar. Tijdens de studiedag gaan wij met               

elkaar in gesprek over de regels/routines van IKC De Regenboog en krijgen wij een presentatie               

van ons leerteam van De Vreedzame School over de vernieuwde mappen. Het            

middagprogramma zal gevuld worden met de verdieping in de nieuwe rekenmethode en de             

leerkrachten van groep 1/2 gaan aan de slag met het volgsysteem Edumaps (voorheen OVM),              

dat wij op school gebruiken.  

                    

  



 

Terugblik: obstacle run 

Vrijdag 9 oktober vond de obstacle run plaats. Age, de stagiair van Sebastiaan had de leiding                

over deze dag onder begeleiding van Job en Sebastiaan. Vroeg in de ochtend waren zij al druk                 

bezig met het opbouwen van het parcours. Het was een superuitdagend parcours voor alle              

kinderen. Iedereen heeft zich enorm ingezet en wij zijn dan ook erg nieuwsgierig naar het               

bedrag dat de kinderen samen hebben opgehaald. Zodra wij dit weten, zullen wij dit met jullie                

delen. 

Via deze weg willen wij de gymleerkrachten en Age bedanken voor het organiseren van deze               

sponsor-obstacle-run. De leerlingen van groep 8 verdienen ook een opsteker, want zij hebben             

met veel enthousiasme alle kinderen aangemoedigd en de stempelposten bemand.  

                             

 

Gediplomeerde mediatoren 

Sinds 2010 werken wij op De Regenboog met de methode van De            

Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma         

voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch       

burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een          

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een         

stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te          

nemen. De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken           

en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen. Binnen De         

Vreedzame school leren kinderen ook eerst te proberen zelf conflicten          

op te lossen voordat zij naar de leerkracht gaan. Dit klinkt natuurlijk            

makkelijker dan het is. Om die reden zijn er op een Vreedzame School             

ook mediatoren. Mediatoren zijn kinderen uit de bovenbouw die een          

speciale training hebben gevolgd. Kinderen met een conflict kunnen         

de mediatoren vragen om te helpen bij het oplossen. Bij een           

mediatiegesprek, dat op een speciale plek in de school wordt gehouden, wordt een vast              

stappenplan doorlopen.  

 

Onlangs hebben alle leerlingen van groep 8 van De Regenboog de mediatorentraining met goed              

gevolg afgerond. Door deze training zijn zij nu allemaal gediplomeerd mediator van De             

Vreedzame School. Dit betekent niet dat zij ook daadwerkelijk allemaal worden ingedeeld voor             

een ‘dienst’ tijdens de pauze. Hiervoor hebben zij gesolliciteerd. Na de herfstvakantie lopen de              

eerste mediatoren op het plein tijdens de pauzes. De mediatoren zijn herkenbaar aan een              

speciaal hesje.  

  

Wij zijn trots op de leerlingen van groep 8. Zij hebben veel geleerd en laten heel mooie dingen                  

zien!  

 

 

  



 

Werkzaamheden 

31 augustus zijn wij in ons nieuwe gebouw gestart, maar er           

stonden toen nog veel klusjes op de to-do-lijst. Beetje bij beetje           

wordt de lijst steeds korter. Dit zijn de werkzaamheden die deze           

week zijn verricht. 

 

Het hek is geplaatst 

Het schoolplein kan nu afgesloten worden met een mooi hek.          

Zowel voor de veiligheid als voor het behoud van het plein is dit             

goed nieuws. 

 

Nieuwe kast in de gymzaal 

Woensdag is er een kast geplaatst in de gymzaal, zodat wij onze            

materialen netjes kunnen opbergen. De gymleerkrachten zijn hier        

heel erg blij mee. 

 

Kussens en poefjes 

Deze week zijn de nieuwe     

trapkussens geleverd.  

Ook hebben wij onze    

poefjes en krukken voor    

het leerplein beneden in    

gebruik kunnen nemen.  

 

Magneetstrips op de wanden 

In verschillende lokalen en in de gang bij de kluisjes zijn magneetstrips opgehangen, zodat wij               

het werk van de leerlingen kunnen exposeren. 

 

Blok 3: De Vreedzame School 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben.             

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats           

van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht           

luisteren is. Goed luisteren kun je zien aan oogcontact, knikken,          

actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen          

leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is             

om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.             

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en             

samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de                

kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We            

spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen             

dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit              

verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om             

te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om               

het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die               

pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze                

kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.  

 

 



 

We wensen iedereen een heel fijne 
herfstvakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


