
Onderwijs met hoofd, hart én handen! 

Dat  is ons motto! Deze drie pijlers vormen samen onze school en zijn alle drie 

even belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwaarde om 

tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school moet 

een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en waar je 

gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht (hart). Bij ons op school 

gaat leren niet alleen over leren met je hoofd. Juist het 'leren door te doen' is 

net zo belangrijk (handen)! 

 

Naast het werken aan de basisvakken rekenen en taal staan er binnen ons 

onderwijs zeven competenties centraal. Aan deze competenties wordt door alle 

vakken heen gewerkt. De competenties laten zien wat nodig is om succesvol 

te zijn in de wereld van morgen. In een steeds veranderende wereld is het 

hebben van kennis en het goed zijn in rekenen en taal misschien niet meer 

voldoende. De zeven competenties zijn onze uitwerking van de 21st century 

skills, die kinderen moeten voorbereiden op een wereld waarvan wij niet  

weten hoe deze eruit gaat zien. 

 

 

      
 

In de kalender hierboven ziet u enkele activiteiten die helemaal passen bij ons 

motto en waarbij gewerkt wordt aan de competenties. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- di. 11 september ........ Startgesprekken alle groepen 

- do. 13 september ....... Startgesprekken alle groepen 

- vr. 14 september ........ Natuurles 1 (alle groepen) 

- Wo. 19 september ...... Creamiddag ronde 1, les 1 (groep 6-7-8) 

- Vr. 21 september ........ Creamiddag ronde 1, les 1 (groep 3-4-5) 

- Ma. 24 september ....... Techniekles (alle groepen) 

- Wo. 26 september ...... Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 6-7-8) 

- Vr. 28 september ........ Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 3-4-5) 
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Natuurles 

Zes keer per jaar staat de natuurles op de kalender. De natuurles is een begrip op De Regenboog. Het is 

een schoolbrede serie lessen over een bepaald thema, voorbereid door de natuuroudercommissie. Samen 

met ouders maken we op deze manier het onderwijs uitdagend en aantrekkelijk. Het uitgangspunt is dan 

ook: 'Natuur moet je beleven!'. Bent u bang voor vieze handen, spinnen, slangen of kriebelbeestjes dan 

kunt u op deze dagen beter uit de buurt blijven!   

 

Techniekles 

Samen met de ouders van de techniekwerkgroep organiseren 

wij door het jaar heen speciale technieklessen met de 

techniektorens. Het motto is: 'techniek moet je doen!'. Aan de 

slag dus en zelf ontdekken hoe iets werkt. Elektriciteit, 

luchtdruk, chemie, waterkracht etc.: het komt allemaal (en 

nog veel meer) aan bod! Een mooi voorbeeld van onze missie: 

Onderwijs met hoofd, hart en handen. 

 

Creamiddag in ateliers 

Creativiteit en expressie zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van kinderen. In de klas staan 

vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie wekelijks op het rooster, maar 

vaak werken wij ook tijdens projecten aan de creatieve competenties van kinderen. Een speciale plaats 

nemen de creamiddagen in. In klasdoorbroken groepen gaan de leerlingen aan de slag met creatieve 

activiteiten binnen het domein ‘beeldend’.  

 

Enthousiast geworden? Lijkt het u leuk om betrokken te raken bij één van bovenstaande activiteiten, laat 

het ons dan weten. Samen maken we het onderwijs voor onze kinderen leuker en leerzamer! 

 

NB: In de tweede helft van jaar gaan wij weer aan de slag met de muziekimpuls en ook de 

podiumbeurten staan weer op het programma dit jaar.  

 

Kindgesprekken 

Deze week voeren de leerkrachten startgesprekken met individuele leerlingen. Er wordt nader 

kennisgemaakt, teruggeblikt, vooruitgekeken en er worden doelen gesteld. Tijdens de kindgesprekken 

worden de klassen vervangen door ambulante teamleden, zodat de gesprekken in alle rust kunnen 

plaatsvinden. De ambulante leerkrachten zijn dit jaar voor het eerst mogelijk dankzij de extra 

werkdrukgelden vanuit de overheid. Wij noemen dit het ondersteuningsteam, omdat zij op diverse 

manieren leerkrachten en kinderen ondersteunen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de 

werkdruk te verlagen.  

 

Benieuwd naar het overzicht van ambulante, ondersteunende teamleden? Neem dan een kijkje op de 

teampagina van onze website.   

 
 

Informatieavond 

We zien u graag vanavond tijdens de informatieavond. 

 

19.30 uur Start ronde 1: Groepen 1-2, 3  

20.15 uur Koffie/thee in de hal van Het Lichtruim  

20.45 uur Start ronde 2: Groepen 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 Prikbord: Vriendjestraining FC De Bilt 

 

In de bijlage ontvangt u een flyer over de vriendjestraining bij FC De Bilt.  
 

 

 

 
 

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. 

 

https://www.regenboog-debilt.nl/team/

