
Social Schools 

Wij vinden goede communicatie belangrijk. Om die reden geven wij een 

wekelijke nieuwsbrief uit, onderhouden wij een actuele website en maken wij 

gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het 

basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt 

in de klas/op school op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende 

wijze. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan 

gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig 

zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces 

omdat u beter op de hoogte bent.  

 

Social Schools geeft ons de mogelijkheid om binnen een afgeschermde 

omgeving met u te communiceren. U dient daarvoor wel lid te worden van de 

groepen van uw kind(eren). U kunt zich registreren via de knop op de 

homepage van onze website. Nadat u bent geaccepteerd door de leerkracht 

van de groep heeft u toegang. Wij raden alle ouders aan lid te worden en om 

de bijbehorende app te downloaden.  

Klik hier voor meer informatie over Social Schools 
 

 
 
 

De Vreedzame School – Blok 1: ‘We horen bij elkaar’ 

Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok 1. Om de sfeer 

direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken bijna 

iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de 

kinderen iedere week één les.                                                                

 

In blok 1 staat het samen werken aan een 

positief werkklimaat centraal. Naast de 

algemeen geldende schoolregels maken 

leerkracht en kinderen  samen afspraken over 

hoe je met elkaar omgaat en over de 

inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te 

maken, is het nodig dat elk kind het gevoel 

heeft dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben 

iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en 

afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een 

aardige, positieve opmerking over iemand 

maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.  
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Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 

- do. 31 augustus ......... Informatieavond (alle groepen) 

- di. 5 september .......... Startgesprekken (alle groepen) 

- do. 7 september ......... Startgesprekken (alle groepen) 

- vr. 8 september .......... Natuurles (alle groepen) 

- di. 12 september ........ Natuurexcursie groep 1-2 Oranje 

- wo. 13 september ....... Kangoeroedag korfbalvereniging-NOVA 

- ma. 18 september ...... Techniekles (alle groepen) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/informatie/social-schools/
http://www.socialschools.nl/nl/
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is 

een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld 

een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen 

en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  

 

Het schooljaar bestaat uit 6 blokken van De Vreedzame School. Bij de start van ieder blok informeren wij 

u via de nieuwsbrief over de inhoud van de lessen.  

 

Ouderbetrokkenheid: de informatieavond en startgesprekken  

De betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind (ook wel educatief partnerschap genoemd) 

is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van kinderen. Bij de start van het schooljaar zijn er voor u als 

ouder twee belangrijke momenten:   

 

Informatieavond 

Op donderdag 31 augustus is er een informatieavond voor alle ouders. Op deze avond krijgt u van de 

leerkracht van uw zoon/dochter belangrijke informatie over het komende schooljaar te horen. Hoe ziet 

een dag eruit? Wat gaan de kinderen leren? Hoe zit het met huiswerk? Hoe gaan de gymlessen? Hebben 

de kinderen een agenda nodig? Etc. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. De informatieavond is een 

mooie gelegenheid om de nieuwe leerkracht te leren kennen. Om ouders met meerdere kinderen op 

school de kans te geven naar meerdere groepen te gaan, hebben wij de avond opgedeeld in twee rondes 

van 45 minuten. Tussen de twee rondes is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Op dit 

moment zal het schooljaar ook worden geopend en is er een korte presentatie door de directie, de AC en 

de MR. Omdat er veel belangrijke informatie wordt uitgewisseld, hopen wij op een heel goede opkomst! 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

19.30 uur Start ronde 1: Groepen 1-2, 3, 8 

20.15 uur Koffie/thee in de hal + opening door directie en de AC 

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

 

Startgesprekken 

Het eerste onderdeel van de gesprekscyclus zijn de startgesprekken die op dinsdag 5 en donderdag 7 

september zullen plaatsvinden. Tijdens het startgesprek kunt u als ouder kennismaken met de nieuwe 

leerkracht en kunt u zaken over uw zoon/dochter melden die de leerkracht moet weten. Voor de 

leerkracht is het startgesprek een kans om de informatie die hij/zij heeft ontvangen van de vorige 

leerkracht tijdens de overdracht van de groep nog eens met u af te stemmen. Het startgesprek is een 

belangrijk moment binnen ons systeem van handelingsgericht werken met groepsplannen. Wij vragen u 

daarom om u goed voor te bereiden op het gesprek. Hoe u dit kunt doen leest u in de speciale brief die u 

over dit onderwerp ontvangt. In de brief vindt u ook het rooster voor de gesprekken. Kunt u niet op het 

aangegeven moment, dan s.v.p. onderling ruilen en dit ook doorgeven aan de leerkracht. Wij zien uit naar 

uw komst om samen een goede start te maken met dit schooljaar! 

 

 

Prikbord: Flyer ouderavond ASS CJG 

 
Het CJG de Bilt organiseert een avond voor ouders met een kind 

of jongere met (een vermoeden) van ASS (autisme). Dit doen 

we in samenwerking met enkele zorgaanbieders en een 

betrokken ouder. Op deze avond willen we ouders de ruimte 

geven ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast krijgt het CJG 

graag inzicht in wat er leeft in onze gemeente en wat behoeften 

zijn met betrekking tot dit thema. De flyer is bijgevoegd als 

bijlage. We ontvangen de aanmeldingen graag uiterlijk 9 

oktober via de mail (zie flyer). 

 

 

 

 
 
 
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 en in het folderdisplay in de hal van de school. 

 


