
Corona-update
Woensdag 3 maart zijn er wat versoepelingen ingegaan rondom de
coronamaatregelen. De kappers en andere contactberoepen mogen
bijvoorbeeld hun deuren weer openen en ook
mogen mensen t/m 27 jaar weer een
teamsport beoefenen in de buitenlucht. Deze
versoepelingen hebben echter geen invloed op
het onderwijs. Wij gaan op dezelfde voet
verder als voor de voorjaarsvakantie.

Heeft u vragen, neem dan contact op met
Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Herhaling: Rapportgesprekken
organisatie
8 en 10 maart staan de rapportgesprekken gepland voor de groepen 1
t/m 7 (groep 1 heeft nog geen rapport, maar wel een gesprek). Deze
gesprekken gaan digitaal plaatsvinden d.m.v. videobellen. Het
videobellen gebeurt via het Google-account (Hangouts) van uw kind.
Bij de groepen 1/2 gebeurt dit via de link in Google Classroom. Het

videobellen vraagt organisatorisch wat anders van u als ouder(s) en van de leerkrachten,
daarom hebben wij ervoor gekozen om de gesprekken over de hele week uit te spreiden. De
inschrijving via Social Schools staat open t/m vandaag (4 maart) 23.59 uur. De mogelijkheden
voor de rapportgesprekken kunnen per groep verschillen i.v.m. de verschillende agenda’s van de
leerkrachten. Wij vragen u tijdig klaar te gaan zitten voor het videobellen op het door u gekozen
moment.

inhoud
Tijdens deze gesprekken brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind op
verschillende ontwikkelgebieden. Hierbij gaat het niet alleen over de cognitieve ontwikkeling
(het leren), maar ook over sociaal-emotionele aspecten en bijvoorbeeld motoriek, ruimtelijk
inzicht e.d. De gegevens van CITO-midden maken nog geen onderdeel uit van het gesprek,
omdat de afname van de CITO-toetsen nog niet is afgerond; de afname is opgeschoven i.v.m.
het thuisonderwijs. De gesprekken volgende week zijn voor de groepen 1 t/m 7.

Sollicitatieprocedure gestart
De BAC (BenoemingsAdviesCommissie) is gestart met de werving- en selectieprocedure voor de
nieuwe directeur. Zodra er meer bekend is zullen wij de informatie met u delen. Wilma Jochem
en Sabine Kors blijven aan als waarnemend directie tot er een nieuwe directeur gevonden is.
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Start blok 5 De Vreedzame School
Wij zijn begonnen 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 een conflict
kan de hulp in worden geroepen van een derde, neutrale partij: de
mediator. Wat is dat en hoe kan een mediator helpen bij het oplossen
van een conflict?

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’
(van weinig naar veel invloed van de leerling; van veel naar weinig invloed van de
leerkracht) en gaan meer meedenken en meebeslissen over de gang van zaken in de
klas en de school.

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.


