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Reminder: geen studiedag 12 november
In de allereerste versie van de kalender stond 12 november als studiedag. Dit
is in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gerectificeerd. De kinderen hebben
gewoon les.
Nieuwbouw
Op 27 september jl. vond er een raadsvergadering plaats waarbij wij als
ouders en team aanwezig waren om een stil protest laten horen. Het deel over
De Regenboog vond toen in beslotenheid plaats; wij weten niet wat er toen
precies besproken is, maar duidelijk is dat er aanvullend budget nodig is voor
de bouw. Wij zijn blij te kunnen melden dat inmiddels duidelijk is dat er een
nieuw voorstel is voorbereid dat in de raadsvergadering van 29 november op
de agenda staat. Wij weten de inhoud op dit moment niet, maar er zal dan
zeker meer duidelijk worden. We zullen bij de betreffende vergadering weer
aanwezig zijn. Bij dit alles geldt op dit moment nog steeds de bekende
planning oplevering kerstvakantie 2019/2020. Dit zou per saldo een vertraging
van een half jaar t.o.v. het oorspronkelijke plan betekenen.

Prikbord
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Volg ons ook via:

Koffie- en klasseninloop
Enkele keren per jaar staat de koffie- en
klasseninloop op het programma. Tijdens dit
moment kunt u als ouder wat langer in de
klas van uw zoon/dochter blijven kijken.
Aansluitend is er op het leerplein de
mogelijkheid om koffie/thee te blijven
drinken.
Er zijn dan vaak ook afvaardigingen van diverse geledingen van de school
aanwezig. Een laagdrempelige manier om eens in gesprek te gaan met de
directie, de IB-er van de school, leden van de AC (ouderraad), de MR en
andere commissies. Natuurlijk is dit ook een uitgelezen moment om andere
ouders van de school te ontmoeten. U bent van harte welkom op woensdag 711.

Sinterklaasfeest op De Regenboog

Hallo kinderen en ouders van de Regenboog,
Hier een berichtje van de Sint,
Voor iedereen van de Regenboog, zowel ouder als kind.
Sint heeft een foutje gemaakt in zijn agenda,
Waardoor ik nu op 2 scholen tegelijk ingepland sta.
Mijn executieve functies, daar moet ik dus nog even aan werken,
Ik hoop dat jullie dat volgend jaar gaan merken
Sint wil niemand teleurstellen, dus heb ik gelukkig een oplossing gevonden,
Ik doe mij bezoek aan Het Lichtruim in 2 ronden.
Mijn bezoek aan De Regenboog wordt daarom 4 december,
Dan kan ik de hele dag van jullie genieten, dat lijkt mij veel leuker.
Tot 4 december!!!

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.
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 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’.

Voortgangsgesprekken
Op maandag 26 en woensdag 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. 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.
Bericht uit de kerken (De Nieuwe Kerk)
Sirkelslag: Vrijdag 16 november is het weer zover. Met kinderen uit de groepen 6,7 en 8 gaan we weer
meedoen met het interactieve spel 'sirkelslag kids'. We verzamelen om uiterlijk 19.15 uur in het
gebouwtje bij de Dorpskerk en om 19.30 uur starten we met het spel waarbij we tegen andere
jeugdgroepen in Nederland gaan spelen. Het belooft een uitdagende avond te gaan worden. Voor vragen
of aanmelden, mail naar jeugdkerkwerk@gmail.com.
In de bijlage een flyer over kleuterkerk van zondag a.s. over Sint Maarten.

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.

