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Agenda 
september: afname DIA toetsen groepen 4 t/m 8 
7 oktober: studiedag. Leerlingen vrij 
8 oktober: leerlingen vrij  
18 oktober t/m 22 oktober: herfstvakantie 
1 november: studiedag. Leerlingen vrij 
2 november t/m 19 november: 10 minuten gesprekken. Let op! Data zijn gewijzigd. 
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Voor u de nieuwsbrief van september. In deze afgelopen 

Gouden Weken zijn de eerste thema’s in de groepen 

opgezet en worden er weer flink wat leeskilometers 

gemaakt. De lokalen worden ook steeds meer 

‘aangekleed’ met werkjes van de kinderen.  

De inloopmiddagen zijn goed bezocht en we hopen dat de meeste ouder(s)/ verzorger(s) een aardige 

indruk hebben kunnen krijgen van het werken in de groep. Erg fijn om op deze manier weer ouder(s)/ 

verzorger(s) gezien te hebben. 

Ondertussen heeft het team zich ook gebogen over nieuw meubilair in de groepen. Samen met 

meubelmaker Dirk Spaander worden er mooie en uitnodigende ontwerpen gemaakt, die maken dat we 

niet kunnen wachten op een volledig nieuwe inrichting in de lokalen. We moeten nog even geduld 

hebben. We houden u op de hoogte. 

 

 

 
 

 Welkom bij ons op school: Jax en Yates 

 
 
10 minuten gesprekken 

 

De aanvankelijke planning in de agenda gaf aan dat de gespreksronde met ouder(s)/ verzorger(s) 

plaats zou vinden van 4 oktober t/m 15 oktober.  

Omdat we hebben besloten om tijdens deze gespreksronde de Dia toets-resultaten met u te delen, 

hebben we meer tijd nodig. Daarom vinden de gesprekken plaats in de weken van 2 november t/m 19 

november. Over de inschrijving ontvangt u nog informatie. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de 

ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van groep 4 t/m 7. 

 

U bent gewend dat de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden in deze gespreksronde 

centraal staat. Omdat we dit jaar starten met Dia-toetsen, waarbij de toets-kalender anders verloopt 
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dan voorheen met Cito, vinden we het van belang dat we deze gespreksronde benutten om de toets-

resultaten met u te bespreken. 

 
De Dia-toetsen zijn voor de kinderen, voor u, maar ook voor het team nieuw. We kijken kritisch naar 
de wijze waarop de planning, toets-afname en de gesprekscyclus verloopt. Dit vraagt wat meer tijd, 
oefening en evaluatie. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen. 
 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 buigen zich nog over de invulling van de gespreksronde. 
Zodra dit duidelijk is, zal u hierover geïnformeerd worden. 
 
De voorlopige adviesgesprekken van groep 8 vinden op een ander moment plaats. Ook daarover 
zullen de leerkrachten van groep 8 de ouder(s)/ verzorger(s) binnenkort informeren. 
 
De gesprekken zullen weer fysiek plaatsvinden op school. 
 
Breinhelden 
 
Wellicht heeft u van uw kind(eren) al wat termen voorbij horen komen die te maken hebben met 

zogenaamde krachten. Deze krachten komen voort uit de methode Breinhelden, waar we sinds dit 

schooljaar met veel plezier mee werken. 

Breinhelden is een programma die de executieve functies van de kinderen versterkt. 

Executieve functies zijn processen in het brein die sociaal gedrag en het leren aansturen. Denk hierbij 

aan planning en organisatie, emotieregulatie, werkgeheugen en aandacht verdelen. De methode 

omschrijft de executieve functies als breinkrachten. Elke breinkracht heeft zijn eigen symbool, spreuk 

en beweging. Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. 

Effi en Furon komen van de Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale Breinkrachten. Met deze 

Breinkrachten helpen ze de kinderen van de klas om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo 

zélf een Breinheld te worden. 

Voor meer informatie zie de website https://www.breinhelden.nl/ 

 

                          
 
 
Kinderzeer en hand-, voet- en mondziekte 
 
Op school is kinderzeer en hand-, voet- en mondziekte geconstateerd. 

Kinderzeer, ook wel krentenbaard genoemd, uit zich als rode vlekjes en blaasjes met pus rondom de 

neus en de mond, maar soms ook op andere plekken op het lijf. Kinderzeer is zeer besmettelijk, met 

name bij jonge kinderen. Als uw kind kinderzeer heeft, raadpleeg dan de huisarts. Als de plekjes nog 

vochtig zijn, laat uw kind dan thuis. Zodra de plekjes ingedroogd zijn kunnen kinderen op school 

komen.  

 

De symptomen van hand-, voet- en mondziekte zijn pijnlijke blaasjes in de mond met vervolgens ook 

blaasjes op handpalmen en voetzolen, tussen vingers en tenen. Ook deze ziekte is zeer besmettelijk. 
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Raadpleeg ook hierbij even de huisarts. Mocht uw kind hand-, voet- en mondziekte hebben, dan kan 

uw kind gewoon naar school. Besmetting vindt plaats voordat de symptomen zichtbaar zijn. 

 
 
 
Luizencontrole 
 
We willen u vragen het haar van uw kind thuis regelmatig te blijven 

controleren op luizen of neten. Er zijn veel gevallen van kinderen met 

hoofdluis en/ of neten, van groep 1 t/m groep 8. De controle op school 

hopen we spoedig weer te kunnen hervatten. Bij behandeling van 

hoofdluis en neten is het herhaaldelijk kammen met een speciale 

netenkam het meest effectief. De bestrijding kan ondersteund worden 

met een speciale shampoo of lotion. 

 

Verlofaanvragen 

Regelmatig komen er verlofaanvragen binnen die buiten vakanties of studiedagen vallen. Om zoveel 

mogelijk duidelijkheid te bieden treft u hieronder de link die informatie geeft over de mogelijkheden 

binnen de verlofverzoeken. 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding; 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/leerplicht 

Voor een verlofverzoek kunt u terecht bij de directie.  

 

 

                                                                                                                                            

Contact 
School:           regenboog-m@saks.nl 
Ouderraad:  orderegenboog@hotmail.com  
MR:  mr.regenboogmdl@saks.nl  
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