
Versieravond Sinterklaas 
Binnenkort (18 november) komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 

Spannend! Wij vinden het leuk om de school in sinterklaassfeer te brengen. 

Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij zoeken voor maandagavond 20 

november tussen 19.00 - 20.30 uur ouders die ons kunnen helpen met het 

versieren van de hal/school. Schrijf u in op de lijsten bij de lokalen. Vele 

handen maken licht werk, en het is nog gezellig ook! Sinterklaas bezoekt onze 

school op dinsdag 5 december (let op: in de kalender van begin dit jaar staat 

maandag 4 december). 

 

MediaMasters groep 7-8 
Ook dit jaar doen de groepen 7 en 8 

weer mee met MediaMasters. 

MediaMasters biedt scholen een 

laagdrempelige manier om kennis te 

laten maken met mediawijsheid in de 

klas. Kinderen worden spelenderwijs 

bewust van het eigen online gedrag en 

moeten bewijzen hoe mediawijs ze zijn. 

MediaMasters heeft tot doel alle 

leerlingen in groep 7 en 8 een 

basisniveau mediawijsheid mee te 

geven.  

Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, 

zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag 

onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer. 

 

Voortgangsgesprekken 
Hieronder vindt u het rooster voor de voortgangsgesprekken. 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. 

 

Hieronder vindt u het rooster voor de gesprekken. Kunt u niet op de 

aangegeven tijd dan s.v.p. onderling ruilen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld 

Social Schools gebruiken. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- vr. 10 november ......... Kunstmenu KIDS ‘Langs de Limes’ (groep 6) 

- ma. 20 november ....... School versieren voor Sinterklaas 

- di. 21 november ......... Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- di. 21 november ......... Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- di. 21 november ......... Muziekles na schooltijd: blokfluit 

- wo. 22 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- do. 23 november ........ Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- do. 23 november ........ Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- vr. 24 november ......... Creamiddag groep 3-4-5 

- vr. 24 november ......... Muziekles na schooltijd: slagwerk 

- di. 28 november ......... Muziekles na schooltijd: blokfluit 

- di. 28 november ......... AC-vergadering 

- wo. 27 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- vr. 1 december ........... Creamiddag groep 3-4-5 

- vr. 1 december ........... Muziekles na schooltijd: slagwerk 
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Dinsdag 21 november  

 

 
Donderdag 23 november 

 
NB: de ouders van groep 8 ontvangen een aparte uitnodiging voor de voorlopige adviesgesprekken die op dezelfde dagen plaatsvinden. 

 

Personeelsnieuws 
Op dinsdag 14 november is Frank de Bruin afwezig in groep 8 i.v.m. ICT-werkzaamheden. Hij zal worden 

vervangen door Esther Grootendorst. Woensdag 15 november is Lisette van Rossum afwezig in groep 1-2 

Rood i.v.m. nascholing. Zij wordt vervangen door Esther Grootendorst.  

 

Opleiden in de school  
Als maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving probeert te staan, voelen wij ons 

verantwoordelijk voor het onderwijs in de meest brede zin van het woord. Sinds het schooljaar 2012-2013 

zijn wij, net als alle andere scholen van de stichting Delta, daarom partnerschool van de Marnix Academie 

in Utrecht. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn wij ook officieel gecertificeerd. Het zijn van een 

opleidingsschool betekent dat er binnen onze school studenten (meestal PABO-studenten) van de Marnix 

Academie stagelopen. Een groot voordeel van het zijn van een opleidingsschool is dat wij dicht bij het 

vuur van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen zitten. De samenwerking is goed voor zowel De 

Regenboog als voor de Marnix Academie (of andere instanties waar wij mee samenwerken). Het is een 

win-win.  

 

We werken ook samen met middelbare scholen in de regio. Leerlingen van deze scholen kunnen een 

maatschappelijke stage (MaS) aanvragen. Deze leerlingen zijn dan een (deel van de) week bij ons in de 

school om in diverse groepen ondersteunende taken te verrichten.  

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet wie er op dit moment stagelopen op De Regenboog, stellen de 

stagiairs zich altijd voor via de nieuwsbrief (zie onder). Binnen ons team is Gerbert Gerritsen de interne 

coördinator opleidingen. Met vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. 

tijd Blauw Oranje Rood 3 4 5 6 7 tijd 

15.30 Blankenstijn Hoogstraten Sayeh Gerritsen Weideman  Opoku v Essen 15.30 

15.40 
Gkovgkovlara

s 
Jongerius Abdoush T vd Hoeven Doeser Kuin v Straalen 

Hoogenberg 
15.40 

15.50 Weideman el Hannoufi v Elburg Opoku Bego Angenent Hoogstraten Buning 15.50 

16.00         16.00 

16.10 Doeser vd Klink Hozee Schouten Bouaissaoui Faaij Jebari Angenent 16.10 

16.20 Wijnberg v Maarseveen v Apeldoorn Binnekamp Buning  vd Woude Verkuil Biljard 16.20 

16.30 Stam Swierstra Angenent Uijterwaal de Ron Boersma el Harrichi Vermeulen 16.30 

16.40 Gerritsen Pul Sarayli (E.) Verkuil Binnekamp  v Gerwen Lechocinska vd Woude 16.40 

16.50  v Gilst Bijlsma Bouabidi Swierstra Sarayli (E.) v Maarseveen Boersma 16.50 

17.00         17.00 

17.10   Smits Janshen v Maarseveen de Ron Brink Faas 17.10 

17.20   Wagenbuur De Wilde Bijlsma Hahn Brink Severijnen 17.20 

17.30   Lonis Nienhuis Walugembe Faas vd Heuvel vd Ven 17.30 

17.40   de Wilde Rietveld vd Ven Smits Jukkenekke Roode 17.40 

17.50   la Roi Rietveld Rigters Walugembe Nienhuis Lonis 17.50 

18.00         18.00 

18.10   v Kessel vd Meulen  Heuvelhorst Lonis Rigters De Kogel 18.10 

18.20   Verheul Schurink Eikelenstam Becker Olling Schoonhoven 18.20 

18.30     Smits Meijers Eikelenstam Voerman 18.30 

18.40     Jethoe vd Meulen  Schurink Heuvelhorst 18.40 

18.50     Voerman v Erp v Donselaar Meijers 18.50 

19.00         19.00 

tijd Blauw Oranje Rood 3 4 5 6 7 tijd 

15.30 Si Ali   v Ziel Lezeare v Tienen Kaya Sarayli (S.) 15.30 

15.40 v Bruggen v Vught  Hulshof  Verschuur Kaya Veldkamp 15.40 

15.50 Vorstenbosch Rancourt  Visee vd Kuil Sarayli (S.) v Ziel Sarmi 15.50 

16.00         16.00 

16.10 Verschuur vd Kuil  Nijman Klarenbeek Sarmi Mulder Mohammed 16.10 

16.20 Koelman Kornman  Lock de Bruijn Sarmi Lammers vd Bleek 16.20 

16.30 Stamer Eddaraz  M vd Hoeven Busscher Nijman Bovenkerk Redzematovic 16.30 

16.40 Wijenberg Da Silva  Scheers Kornman Spelt Busscher v Rooyen 16.40 

16.50  Kooistra  Bovenkerk Stamer Eddaraz Clarijs Schonk 16.50 

17.00         17.00 

17.10    vd Vegte Da Silva Los Fierst v W Loncle 17.10 

17.20    V Keulen Kooistra Frank Janssen  17.20 

17.30       Sikkema  17.30 

17.40       Obiora  17.40 

17.50       Voorboom  17.50 

18.00         18.00 



Beeldmateriaal: bij het begeleiden van studenten kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van 

videofragmenten die we tijdens de lessen opnemen. Het is goed om te melden dat deze beelden alleen 

intern op De Regenboog en de Marnix worden gebruikt t.b.v. de ontwikkeling van de student.   

Wellicht hebben jullie mij al op school zien rondlopen. Ik ben 

namelijk al een aantal weken op maandag en dinsdag in groep 

vijf te vinden. Mijn naam is Emma Pleysier en ik zit in het 

laatste jaar van de Pabo op de Marnix Academie. Nu loop ik dan 

ook mijn vierdejaars en tevens laatste stage voor mijn bachelor. 

Helaas blijf ik maar tot midden januari op de Regenboog! Hoe 

leuk en leerzaam het hier ook is, er staat mij nog een avontuur 

te wachten. Ik schrijf mijn meesterstuk en onderzoek namelijk 

in Nepal! Daar ga ik verschillende scholen langs om les te geven 

en om de cultuur te leren kennen. Nu ik druk bezig ben met de 

voorbereidingen voel ik dat het toch hartstikke spannend is! 

Gelukkig kan ik nog even blijven genieten van het lesgeven aan 

deze lieve kinderen van groep vijf. Wil je me iets vragen of 
gewoon even een praatje maken? Dan is dat zeker welkom! 

Sinds kort roept mijn broer regelmatig: ‘Gaat het nu alweer 

over onderwijs?!’ Ja, zo gaat dat nou eenmaal met een zus die 

op de PABO zit en ouders die beiden in het onderwijs werken. Ik 

ben Marije, eerstejaars deeltijdstudent op de Marnix Academie. 

Met mijn 21 jaar ben ik de jongste van mijn klas, maar zo voelt 

het helemaal niet. Ik vind het erg interessant om omringd te 

zijn door klasgenoten met relatief veel levenservaring. 

Ondertussen ben ik ook aan het afstuderen op de Universiteit 

voor Humanistiek. Ik hoop dat ik de kennis van beide studies 

uiteindelijk kan combineren in mijn carrière als juf. 

 

In september ben ik begonnen als deeltijdstudent aan de Marnix 

Academie in Utrecht. Ik ben Mariëlle en het eerste half jaar van 

dit schooljaar zal ik op donderdag in groep 3 stage lopen. Ik 

heb een leuke eerste indruk gekregen en ben enthousiast 

begonnen. Ik woon met mijn man en 4 kinderen in Utrecht. 

Onze kinderen zijn 7, 9, 12 en 14 jaar. In mijn vrije tijd doe ik 

graag theatersport, een vorm van improvisatietheater. Ook ga 

ik graag naar theater om zelf toneel en dans te kijken. 

Daarnaast hou ik erg van fietsen, dus weer of geen weer ik kom 

op de fiets naar de Regenboog! 

 

Hoofdluis 
Deze week was de hercontrole voor de groepen 4, 5, 6 en 8 door de ouders van de luizencommissie. 

Helaas waren we bij de hercontrole nog niet helemaal luisvrij. De ouders van de betreffende kinderen 

hebben hierover een apart bericht ontvangen. We willen echter alle ouders vragen om extra alert te zijn, 

om zelf ook te controleren en – indien nodig – maatregelen te treffen. Alvast bedankt voor jullie 

medewerking. Alle ouders van de luizencommissie (een hele grote groep was weer aanwezig) hartelijk 

bedankt voor jullie inzet! 

 

Prikbord: Informatieavond Opdidakt 
Bijgaand ontvangt u een flyer voor een gratis informatieavond 

voor ouders van de groepen 6-7-8 die op 23 november 

plaatsvindt bij Opdidakt in Zeist. De avond is bedoeld voor 

ouders van kinderen die naar het VO gaan of zich aan het 

oriënteren zijn op het VO. Het gaat dan met name om kinderen 

die mogelijk extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben in 

deze overgang (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, ASS).  

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
In de bijlage vindt u een flyer van de samenwerkende kerken in De Bilt. Het betreft een interactieve 

spelavond voor de kinderen van groep 6-7-8 in de Dorpskerk op vrijdag 17 november. 

 

 

 

 


