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Agenda 
 
18 oktober t/m 22 oktober: herfstvakantie 
1 november: studiedag. Leerlingen vrij 
2 november t/m 19 november: 10 minuten gesprekken.  
15 november: start schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Over een paar dagen begint de herfstvakantie. We kunnen 

inmiddels terugkijken op een fijne en waardevolle eerste periode 

van dit schooljaar. De kinderboekenweek is in volle gang. Door 

het thema ‘Worden wat je wil’ heeft het beroep van boswachter 

een prominente rol in de onderbouwgroepen gekregen. De 

gangen zijn getansonformeerd tot een waar bosgebied in 

herfsttooi met daarbij een ‘bezoekercentrum’ voor de kinderen 

die meer over het ‘bosgebied’ willen weten. In groep 4 wordt het 

thema van het beroep ‘De Bakker’ behandeld. Er worden 

appelflappen gebakken en prachtige taartjes en cakejes 

gemaakt. In de bovenbouwgroepen ronden de kinderen het 

thema “Aardsextremen” af door op verschillende wijzen hun 

onderzoek te presenteren. 

 

 

Welkom bij ons op school: Safouan, Sohaib, Leana, 

Roxy, Daphne en Fox 

 
 
 
Aanpassingen afspraken ouder(s)/ verzorger(s) in de school 
 
Bij het brengen en halen van uw kind(eren) handhaven we de afspraken, zoals we dit doen sinds de 
start van het schooljaar; ouder(s)/ verzorger(s) blijven achter de witte lijn op het schoolplein. Ook het 
gebruik maken van de verschillende in- en uitgangen door de kinderen blijven we handhaven. 
We merken dat we op deze manier meer rust en overzicht bewaren voor zowel de kinderen als voor 
de leerkrachten. Een aantal aanpassingen: 
 

- Ouder(s)/ verzorger(s) van nieuwe kleuters mogen de eerste week met hun kind mee naar 
binnen.  

- Ouder(s)/ verzorger(s) mogen in de groepen 1 t/m 3 aanwezig zijn bij het vieren van de 
verjaardag van hun kind.  

- Mocht u iets aan de leerkracht van uw kind willen vragen, dan mag u na schooltijd de school 
binnentreden. 
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Studiedagen; terugblik en vooruitblik 
 
Agelopen donderdag 7 oktober waren de kinderen vrij en heeft het team van de Regenboog een 
studiedag gehad. Het was een zinvolle en betekenisvolle dag waarbij het team zich o.a. heeft 
gebogen over het werken met de Fasen van Zelfstandigheid. Het werken met de Fasen van 
Zelfstandigheid wordt nu met name in groepen 7 en 8 actief ingezet. Tijdens de studiedag hebben we 
onderzocht hoe we deze aanpak schoolbreed kunnen inzetten in de groepen 1 t/m 8.  
Het doel van het werken met de Fasen van Zelfstandigheid is om samen met de leerkracht doelgericht 
te werken aan het vergroten van de zelfstandigheid 
Daarnaast krijgen de kinderen inzicht in hun handelen en welke ondersteuning zij nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen spelen/werken op school. 
We maken het visueel met de cirkel van zelfstandigheid: kinderen die de nabijheid van de leerkracht 
nodig hebben en kinderen die meer zelfsturend zijn.  
 
Het werken met de Fasen van Zelfstandigheid is een van de onderwerpen dat 
tijdens de studiedag aan bod is gekomen. Studiedagen bieden vooral ook 
ruimte voor evaluatie en overleg op groepsniveau met duo-collega’s. 
 
Op 1 november zijn de kinderen vrij in het kader van de SaKS studiedag 
‘Gluren bij de Buren’. Verspreid over 3 dagen kunnen alle collega’s, werkzaam 
bij SaKS, zich inschrijven om op een collega-SaKSschool te kijken. Het doel van 
deze SaKSdagen is vooral inspiratie opdoen en ervaringen delen, die ten goede 
komen voor de eigen schoolontwikkeling. Voor het team van de Regenboog geldt dat zij op maandag 
1 november op andere SaKSscholen gaan kijken. Op dinsdag 2 november en donderdag 4 november 
zullen er gast-collega’s van de andere SaKSscholen bij ons op school komen kijken.   
 
 
 
Traktatie 
Kinderen die jarig zijn mogen op school trakteren. Het vieren van de verjaardagen in de klas is altijd 
een feestje. De laatste tijd zien we dat de traktaties steeds groter en uitbundiger worden. Vaak is de 
traktatie ook aangevuld met een cadeautje voor ieder kind. Bij kinderen kan dit het gevoel geven dat, 
wanneer zij jarig zijn, zij hun traktatie willen evenaren met de voorgaande grote traktaties, vanuit de 
beleving dat dit gewoonte is. Als school zien we dit liever niet. Om te vermijden dat de omvang van 
traktaties in de groepen te veel uiteen ligt, willen we u vragen de traktaties bescheiden te houden en 
de cadeautjes achterwege te laten. Zo blijft het trakteren betekenisvol en voor iedereen haalbaar.  
 
Voorlopig handhaven we het verpakken van traktaties nog wel in het kader van de  
hygiënemaatregelen. Bij vragen kunt u hierover altijd contact opnemen met de leerkracht. 
 
 
 
Kom op tijd!  
 
Iedere schooldag staan vanaf 8:20 uur de schooldeuren open om de kinderen te ontvangen. Om 8:30 
uur starten de lessen. We willen u vragen om op tijd naar school te komen zodat we om 8:30 uur met 
alle kinderen in de klas kunnen beginnen met de les. We zien dat te veel kinderen te laat binnen 
komen.  
Ook willen u vragen om, wanneer mogelijk, rekening te houden met huisarts- en 

tandartsafspraken. Veel kinderen missen hierdoor, vooral tijdens de ochtend, 

belangrijke instructiemomenten. 
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Luizencontrole; procedure 
 
In de Coronatijd hebben we geen luizencontroles gehad. Ouder(s)/ 
verzorger(s) hielden hun kind(eren) goed in de gaten. Blijf dit vooral doen. 
Toch mogen de luizenmoeders/ -vaders weer op school luizen pluizen en 
daar zijn we ook heel erg blij mee. Mocht het zo zijn dat uw kind hoofdluis 
heeft dan vragen wij u dit direct te melden bij de leerkracht.  
Procedure: het haar moet eerst behandeld zijn met een bestrijdingslotion/ 
-shampoo en minimaal 1x gekamd zijn voordat uw kind weer naar school komt.  
 
Mocht het zo zijn dat we op school constateren dat uw kind hoofdluis en/ of neten heeft, dan neemt de 
leerkracht contact met u op om uw kind op te laten halen. 
   

 
Schoolfruit  
 
In de week van 15 november starten we weer met schoolfruit. Vanuit het Eu 
schoolfruitprogramma krijgt de school, gedurende 20 schoolweken, iedere week 
een groente- en fruitlevering die we verspreid over 3 schooldagen, woensdag, 
donderdag en vrijdag, uitdelen aan de kinderen.  
Op deze dagen hoeven de kinderen dan geen tussendoortje van huis mee te 
nemen.  
In de week vóór 15 november krijgt u nog een herinnering over het 
schoolfruitprogramma. 
 

 
                          
 
 
 
 

 
 

 

Het team van de Regenboog wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie! 
 

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

 

mailto:regenboog-m@saks.nl
mailto:orderegenboog@hotmail.com
mailto:mr.regenboogmdl@saks.nl

