
Nieuwe directeur De Regenboog 

De benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit leerkrachten, de IB-er 

en een afvaardiging van de oudergeleding van de MR, heeft vorige week haar 

taken afgerond en heeft een advies uitgebracht aan directeur-bestuurder 

Martin van Veelen over de benoeming van een nieuwe directeur voor De 

Regenboog. In de brief die u hierover gisteren ontving kon u lezen wie per 1 

februari de taken van Karin en Douwe zal overnemen. Wij voegen deze brief 

nogmaals toe als bijlage bij deze nieuwsbrief. We bedanken de BAC voor hun 

zorgvuldige aanpak in dit proces. 

  

Reminder ALV 

Vanavond zal de jaarlijkse ALV van de Activiteitencommissie plaatsvinden. Van 

harte aanbevolen! Het programma: 

 

19.30 uur - Inloop met koffie en thee  

19.45 uur - ALV  

20.30 uur - Borrel  

21.00 uur - Afsluiting 

 

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. In tweetallen 

oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander 

luistert. 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.  
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Vr. 15 november......... Natuurles (alle groepen) 

- Ma. 18 november ........ MR-vergadering 

- Ma. 25 november ........ Techniekles (alle groepen) 

- Di. 26 november ......... Voortgangsgesprekken (groep 1-7) 

- Di. 26 november ......... Voorlopig-adviesgesprekken (groep 8) 

- Do. 28 november ........ Voortgangsgesprekken (groep 1-7) 

- Do. 28 november ........ Voorlopig-adviesgesprekken (groep 8) 

- Ma. 2 december .......... Adventviering 1 (alle groepen) 
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De lessen zijn gericht op: 

 

 Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. 

Een slechte communicatie kan conflicten verergeren; 

 Goed en slecht naar elkaar luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede 

vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd; 

 Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de 

interpretatie van een boodschap kan verschillen; 

 Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander; 

 Een mening onderbouwen met argumenten. In de bovenbouw door middel van debatteren; 

 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming; 

 Het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

  
Versieravond Sinterklaas 

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas naar Nederland. Ook op 

school gaan we dat weer vieren. Dit jaar zullen wij dat doen op 

woensdag 4 december. In voorbereiding op het gezellige feest van 

Sinterklaas versieren wij de school om het extra gezellig te maken. Op 

woensdag 20 november is het zover en u wordt van harte 

uitgenodigd om mee te komen helpen. Van 17.00 tot 18.00 uur bent u 

van harte welkom bij Het Mereltje en van 19.00 tot 20.30 uur in het 

Lichtruim. De koffie/thee (en natuurlijk pepernoten) staan klaar. Wij 

hopen op een goede opkomst: vele handen maken licht werk. Bij de 

klassen komen lijsten te hangen waarop u zich kunt intekenen. 
 

Typevaardigheid (voor de groepen 6-7-8) 
In samenwerking met het type-instituut The House of Typing hebben wij in oktober een typetraining 

aangeboden aan onze leerlingen van de groepen 6-7-8. Nu blijkt dat de digitale inschrijfmogelijkheid via 

de site van The House of Typing niet heeft gefunctioneerd. Een aantal ouders heeft ons daarover 

aangesproken. Een en ander is nu gecorrigeerd. De inschrijftermijn is verlengd tot 1 december 2019.  

 

Inschrijven voor de training 

 Ga naar https://www.thehouseoftyping.nl/inschrijven 

 Vul de schoolcode in: AANM 11625 

 

Nog even de belangrijkste zaken over de aangeboden typetraining. 

 De prijs is 99,95. Er kan eventueel in 12 maandelijkse termijnen worden betaald. 

 Na uw inschrijving ontvangt u een welkommail met de inlogcodes voor de training. 

 De leerlingen doen de training thuis. 

 De begeleiding door de docenten van House of Typing vindt 7 dagen per week plaats. 

 Voortdurende rapportage over voortgang naar leerlingen, ouders en school. 

 Niveaus van de training worden voortdurend aangepast aan de individuele mogelijkheden van de 

cursist. 

 Elke leerling die haar/zijn best doet gaat haar/zijn diploma behalen. 

 

Rooster voortgangsgesprekken 

Op dinsdag 26 en donderdag 28 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze gesprekken 

markeren het einde van de eerste periode HGW met groepsplannen. Het doel van de 

voortgangsgesprekken is om terug te blikken op de afgelopen periode en om vooruit te blikken op de 

komende. Als voorbereiding op de gesprekken met de ouders voeren alle leerkrachten een kindgesprek 

met de leerlingen. De onderwerpen kunnen divers zijn, maar zijn vooral pedagogisch van aard. Bij de 

voortgangsgesprekken wordt dan ook geen rapport met cijfers uitgedeeld. Het eerste rapport krijgt u aan 

het einde van HGW periode 2. U ontvangt binnenkort het rooster. U wordt automatisch ingedeeld. Wij 

proberen bij het indelen rekening te houden met voorkeuren en wisselen gezinnen zoveel mogelijk 

gedurende het jaar (van vroeg naar later op de dag). Gezien de complexiteit van het rooster is dit niet 

altijd mogelijk om in alle wensen te voorzien. We vragen hiervoor uw begrip. 
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Prikbord: bericht uit de kerken 

 

Kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk - zondag a.s.  

Op zondag 17 november is er weer een kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk aan de Kerklaan in 

De Bilt, de viering begint om 10:30 uur. Aan het begin van de viering gaan we met de kinderen naar onze 

eigen ruimte om te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. In het verhaal van deze zondag klinkt best wel 

een waarschuwing door. Je zou er wat somber van kunnen worden. Met de kinderen proberen we in het 

Bijbelverhaal de positieve boodschap te ontdekken. Dingen die voorbijgaan en ophouden dag kan best 

jammer zijn, maar ze geven daarmee ook weer ruimte voor iets nieuws, een nieuw begin. En dat is juist 

hoopvol. Daar kunnen we in de donkere herfst en wintermaanden best wat van gebruiken! Van harte 

uitgenodigd!  

 

Advent en Kerst:  

De dagen worden korter, de eerste lichtslingers hangen al in de tuinen. Dat betekent dat we op weg gaan 

naar Kerst. Voor de kinderen is er in de Adventperiode elke zondag Kinderwoorddienst. Noteer alvast de 

volgende data in je agenda: 1 december, 8 december, 15 december en 22 december. Op Kerstavond 

vieren we de geboorte van Jezus. 

 

Prikbord: bericht uit de kerken 

 

Lichtjestocht: 

In de bijlage vindt u een flyer over de lichtjestocht georganiseerd door de Dorpskerk op 22 december 

2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


