
 

Oudergesprekken 

De tweede ronde HGW (van in totaal 3) van dit schooljaar zit er bijna op. De 

leerkrachten zijn druk bezig met de evaluaties, analyses en het opstellen van 

de nieuwe groepsplannen. Het einde van de tweede ronde betekent ook dat er 

rapporten worden gemaakt en dat er kindgesprekken en oudergesprekken 

worden gepland. In de bijlage vindt u de indeling voor de oudergesprekken 

van maandag 16 en woensdag 18 maart. Kunt u niet op de aangegeven tijd, 

dan vragen wij u onderling te ruilen en dit aan de leerkracht door te geven. 

Wij zien u graag op 16 of 18 maart. 

 

NB: de oudergesprekken van de groepen 1-2 vinden in Het Lichtruim en niet 

in Het Mereltje plaats. U ontvangt later een bericht over de details. 

 

Blok 5 van De Vreedzame School 

Na de vakantie starten we met blok 5 van De Vreedzame School: We dragen 

allemaal een steentje bij. In dit blok draait het om participatie: de kinderen 

zijn medeverantwoordelijk voor het sociale klimaat in de klas en de school. Bij 

de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het omgaan met en het (helpen) 

oplossen van conflicten. Zij leren wat het verschil is tussen helpen en 

bemoeien. Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen  een eigen bijdrage te 

leveren aan de groep en aan de school. Deze kinderen zijn al verder op de 

‘participatieladder’ en gaan meer meedenken en –beslissen over de gang van 

zaken in de klas en de school.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid juf Andrea 

We feliciteren juf Andrea van harte met het behalen van haar diploma. Juf 

Andrea heeft in het afgelopen half jaar stage gelopen in groep 5. In januari is 

ze afgestudeerd. Juf Andrea heeft binnen Stichting Delta een baan gekregen 

waar ze aan haar eigen groep les kan gaan geven. Ze gaat na de 

voorjaarsvakantie werken op de Van Dijkschool. We bedanken haar voor haar 

inzet in het afgelopen half jaar en wensen haar heel veel succes bij deze 

nieuwe uitdaging. 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Vr. 21 februari ............ studiedag (alle leerlingen vrij) 

- Ma. 2 maart ............... start De Vreedzame School blok 5 

- Wo. 4 maart ............... luizencontrole 

- Wo. 11 maart ............. kunstmenu groep 6 

 

 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: Voorjaarsvakantie. 
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Schoolreis 

De datum van de schoolreis van dit schooljaar is vrijdag 15 mei en niet - zoals in de jaarkalender staat -  

donderdag 14 mei. Nadere informatie over de schoolreis volgt later.  

 

Foto  

Afscheid Douwe en Karin 

Bijgaand een aantal links naar het fotoalbum, maar ook naar een aantal filmpjes. 

Link fotoalbum. 

Link fotoalbum onderbouw (van Janneke). 

Link naar een filmpje van aankomst en lied in de hal. 

Link naar korte compilatie van de filmpjes van het "Regenboogcircus": 

En tot slot een link naar een filmpje van alle foto's die ook in het fotoalbum staan. 

Podiumbeurt groep 3 en 6 

Hierbij tref u de link aan naar het fotoalbum van de podiumbeurt van groep 3 en 6 van vrijdag 14-2. 

 

 Prikbord:  

 

Hierbij informeer ik u graag over het aanstaande kindercollege in de bibliotheek in Zeist.  

We hebben journalist Job Boot te gast, die de kinderen de fijne kneepjes van het journalistenvak komt 

leren.  

Hoe stel je goede vragen? En wanneer is een interview gelukt? Wat is nu eigenlijk nieuws? 

Leuk onderwerp voor een werkstuk of spreekbeurt! We zorgen ervoor dat er genoeg ruimte is om zelf 

vragen te stellen en maken altijd een display met informatie om te lenen.  

Het gaat plaatsvinden op 26 februari in de vakantie, om 14.30 uur in de bibliotheek in Zeist.  

Het is gratis, maar graag even aanmelden via de site. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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